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“Sometimes it may seem dark 

But the absence of the light is a necessary part 

We've come a long way to belong here 

To share this view of the night 

A glorious night 

Over the horizon is another bright sky 

Every road is a slippery slope 

But there is always a hand that you can hold on to 

Looking deeper through the telescope 

You can see that your home's inside of you 

Just know, that wherever you go, no you're never alone,  

you will always get back home...” 

 
 

Jason Mraz 
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Alternativas têm sido propostas para acelerar o processo reparativo tecidual, destacando-se entre 
elas o uso das células-tronco (CT). Para o implante destas células são necessários carreadores 
biodegradáveis, que permitem melhor adesão, fornecem um microambiente adequado, e favorecem a 
adaptação celular no local de implantação. O Plasma rico em plaquetas (PRP) é uma fonte autógena e de 
baixo custo de fatores de crescimento (FCs), que concentra as plaquetas e os FCs liberados por elas, 
acelerando a formação óssea e melhorando a qualidade do osso neoformado. Pode ser um carreador 
adequado para o implante das CT, pois, não induz resposta imune, além de conter fatores indutores da 
diferenciação osteoblástica. O objetivo deste trabalho foi avaliar por estudos clínicos, biomecânicos, 
radiográficos e histológicos, o uso do PRP associado às células-tronco mononucleares (CTMo) na 
cicatrização óssea cortical em cães. Também se objetivou elaborar um protocolo de PRP eficiente em cães, 
por meio de um pequeno volume de sangue total, padronizar o uso de duas plataformas de força, 
simultaneamente, em padrão ortostático, nesta espécie e comparar com o uso de uma plataforma. Para 
avaliar a efetividade dessa associação, foram utilizados 30 cães adultos, fêmeas, sem raça definida, pesando 
entre 5 e 10kg, separados por sorteio aleatório em seis tratamentos. Foi confeccionada uma falha elíptica de 
1,0x0,4cm na cortical medial diafisária da tíbia direita de cada animal, sendo preenchida de acordo com o 
tratamento proposto: solução de cloreto de sódio a 0,9% (G1), PRP (G2), fração total das células 
mononucleares - FTCM originadas da medula óssea (G3), fração vascular estromal - FVE derivada do 
tecido adiposo (G4), FTCM associada ao PRP (G5) e FVE associada ao PRP (G6). No período pré-
operatório foi realizada coleta de sangue, protocolo laboratorial para confecção do PRP, coleta de medula 
óssea e tecido adiposo, e processamento das frações das CTMo. Realizou-se avaliação clínica diária, dos 
graus de claudicação, radiográfica, perimetria da coxa antes, e biomecânica no pós-operatório imediato, aos 
7, 14, 21, 30, 37 e 45 dias, e biópsias aos 15 e 45 dias. Na biópsia de 15 dias, a falha foi ampliada para 
1,5x0,4cm e o tratamento refeito, sendo este momento considerado como o pós-operatório imediato nas 
avaliações subsequentes. O protocolo de PRP confeccionado demonstrou eficiência, concentrando em 
média, 7,29 ± 3,21 vezes o número inicial de plaquetas do sangue total, a partir de 7,5ml de sangue. O uso 
de duas plataformas de força, simultaneamente, obteve sucesso, não havendo diferença entre usar uma ou 
duas plataformas. Nas análises radiográficas e biomecânicas G2, G3, G5 e G6 foram os grupos mais 
efetivos na cicatrização óssea e no apoio do membro operado, seguidos de G4, e após G1. Na avaliação 
histológica e imuno-histoquímica observou-se maior grau de adiantamento cicatricial em G5 e G6, em 
sequência G4 e por fim G1. Concluí-se que associação CTMo e PRP é eficiente, sendo responsável por 
uma neoangiogênese precoce, osteogênese acelerada, com melhor qualidade do osso neoformado, e intensa 
densidade osteoblástica. Os grupos G5 e G6 são os melhores tratamentos adjuvantes da cicatrização óssea 
em cães, seguidos de G2, após G3, depois G4, e por último G1.  
 
Palavras-chave: Células-tronco. Fatores de crescimento. Fração total de células mononucleares. Fração 
vascular estromal. Gel de plaquetas.  
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Alternatives have been proposed to accelerate the tissue repair process, foremost among them 
the use of stem cells (SC). For implantation of these cells are needed biodegradable carriers, which 
allow better adhesion, provide a microenvironment suitable for adaptation and cell implantation site. 
The Platelet Rich Plasma (PRP) is an autologous source and cost of growth factors (GFs), which 
concentrates platelets and GFs released by them, accelerating bone formation and improving the 
quality of newly formed bone. It may be a carrier suitable for implantation of SC, therefore, not induce 
immune responses, and contains factors that induce osteoblastic differentiation. The goal of this work 
was to evaluate by clinical, biochemical, radiological and histological findings, the use of PRP 
associated with mononuclear stem cells (MoSC) in the cortical bone healing in dogs. Also proposed to 
elaborate a PRP protocol efficient in dogs by means of a small volume of whole blood standardize the 
use of two force plates simultaneously in orthostatic pattern, and comparing this kind with the use of a 
platform. To evaluate the effectiveness of this association, was used 30 adult dogs, female, mixed 
breed, weighing between 5 and 10 kg, separated by random draw in six treatments. Was made a failure 
elliptical 1,0x0,4cm medial cortical diaphyseal tibia of each animal, being completed in accordance 
with the proposed treatment: solution of sodium chloride 0,9% (G1), PRP (G2), the total fraction of 
mononuclear cells – TFMC originated of bone marrow (G3), stromal vascular fraction - SVF derived 
of adipose tissue (G4), TFCM associated with PRP (G5) and SVF associated with PRP (G6). In the 
preoperative period was collected blood for preparation laboratory protocol of PRP, bone marrow 
collection and adipose tissue, and processing of fractions of MoSC. Were evaluated daily clinical 
degrees of lameness, radiological, girth before, and biomechanics in the immediate postoperative 
period, at 7, 14, 21, 30, 37 and 45 days, and biopsies at 15 and 45 days. In biopsy of 15 days, the 
failure was enlarged to 1,5x0,4cm and treatment redone, which is currently regarded as the immediate 
postoperative period in subsequent evaluations. The protocol of the PRP showed efficiency made, 
focusing on average 7,29 ± 3,21 times the original number of platelets from whole blood, from 7,5 ml 
of blood. The use of two force platforms simultaneously, was successful, without difference between 
using one or two platforms. In the X-ray analysis and biomechanical G2, G3, G5 and G6 groups were 
more effective in bone healing and support of the limb, followed by G4, and after G1. Histological 
evaluation showed higher degree of advancement scar G5 and G6, G4 in sequence and finally G1. 
Concluding that association MoSC and PRP is effective, being responsible for an early 
neoangiogenesis, accelerated osteogenesis, with better quality of bone formation, osteoblast density 
and intense. The groups G5 and G6 are the best adjuvant treatment of bone healing in dogs, followed  
by G2, after G3, G4 then, and lastly G1. 
 
Key words: Stem cells. Growth factors. Total fraction of mononuclear cells. Stromal vascular 
fraction. Platelet gel.  
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avaliação biomecânica sobre a plataforma de força, em padrão 
ortostático usando uma plataforma......................................................... 
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Gráfico 3 – Porcentagem de apoio do MPE, MPD, MTE e MTD, dos sete cães, na 
avaliação biomecânica sobre a plataforma de força, em padrão 
ortostático usando uma plataforma......................................................... 
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Gráfico 4 – Porcentagem de apoio do MPE, MPD, MTE e MTD, das 93 
repetições, na avaliação biomecânica sobre a plataforma de força, em 
padrão ortostático usando uma plataforma............................................. 
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Gráfico 5 – Porcentagem de apoio do MPE, MPD, MTE e MTD, das 93 
repetições, na avaliação biomecânica sobre a plataforma de força, em 
padrão ortostático usando duas plataformas, simultaneamente.............. 
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Gráfico 6 – Média e desvio padrão da porcentagem de apoio do MPE, MPD, MTE 
e MTD, das 93 repetições, na avaliação biomecânica sobre a 
plataforma de força, em padrão ortostático usando uma plataforma...... 
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Gráfico 7 – Média e desvio padrão da porcentagem de apoio do MPE, MPD, MTE 
e MTD, das 93 repetições, avaliação biomecânica sobre a plataforma 
de força, em padrão ortostático usando duas plataformas, 
simultaneamente..................................................................................... 
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Figura 14 – Fotomicrografias do reparo no estudo piloto. A – Animal V com 
relação inversa 1,5:4,5 de TFV:OSSO NEO, aos 30 dias, na coloração 
HE, obj 5x; B – Animal VI com relação inversa 4:1 de TFV:OSSO 
NEO, 30 dias, HE, obj 10x; C – Animal I com relação inversa 4:2 de 
TFV:OSSO NEO, 15 dias, HE, obj 10x; D - Animal V com relação 
inversa 3:0,5 de TFV:OSSO NEO, 15dias, HE, obj 10x........................ 
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Figura 15 – Fotomicrografias do reparo no estudo piloto. A e B - Animal II com 
aumento significativo do OSSO NEO dos 15 (A) aos 30 dias (B), 
invertendo a relação TFV:OSSO NEO, na coloração HE, obj 10x; C - 
Animal V com a maior marcação de células pela Vi entre grupos, 30 
dias, obj 10x; D - Animal I com a menor marcação de células pela Vi 
entre grupos, 30 dias, obj 20x................................................................. 
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Figura 16 – Ilustração das três formas de visibilização radiográfica da cicatrização 
óssea, e a reação periosteal discreta e moderada. A – Cicatrização por 
redução do defeito; B – Cicatrização por alteração da radiodensidade 
do defeito; C – Cicatrização por redução e mudança de 
radiodensidade do defeito ósseo; D – Reação periosteal discreta; E – 
Reação periosteal moderada................................................................... 
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Figura 17 – Imagens radiográficas da evolução cicatricial por meio do aumento da 
densidade óssea, nos diferentes tempos avaliados, em um cão do 
grupo 2, na incidência médio-lateral. A – Pós-operatório imediato; B 
– 15 dias; C – 21 dias; D – 30 dias; E – 37 dias; F – 45 dias.................. 
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Figura 18 – Imagens radiográficas da evolução cicatricial por meio do aumento da 
densidade óssea, nos diferentes tempos avaliados, em um cão do 
grupo 3, na incidência médio-lateral. A – Pós-operatório imediato; B 
– 15 dias; C – 21 dias; D – 30 dias; E – 37 dias; F – 45 dias.................. 
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Figura 19 – Imagens radiográficas da evolução cicatricial por meio do aumento da 
densidade óssea, nos diferentes tempos avaliados, em um cão do 
grupo 5, na incidência médio-lateral. A – Pós-operatório imediato; B 
– 15 dias; C – 21 dias; D – 30 dias; E – 37 dias; F – 45 dias.................. 
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Figura 20 – Imagens radiográficas da evolução cicatricial por meio do aumento da 
densidade óssea, nos diferentes tempos avaliados, em um cão do 
grupo 6, na incidência médio-lateral. A – Pós-operatório imediato; B 
– 15 dias; C – 21 dias; D – 30 dias; E – 37 dias; F – 45 dias.................. 
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Figura 21 – Imagens radiográficas da evolução cicatricial por meio do aumento da 
densidade óssea, nos diferentes tempos avaliados, em um cão do 
grupo 4, na incidência médio-lateral. A – Pós-operatório imediato; B 
– 15 dias; C – 21 dias; D – 30 dias; E – 37 dias; F – 45 dias.................. 
 

 
 
 

106 

Figura 22 – Imagens radiográficas da evolução cicatricial por meio do aumento da 
densidade óssea, nos diferentes tempos avaliados, em um cão do 
grupo 1, na incidência médio-lateral. A – Pós-operatório imediato; B 
– 15 dias; C – 21 dias; D – 30 dias; E – 37 dias; F – 45 dias.................. 
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Figura 23 – Fotomicrografias do reparo na fase experimental. A – Trabéculas 
neoformadas largas (t), em contato com o TFV, e envolvendo a matriz 
da medula óssea (mo) no A24, aos 45 dias, HE, obj 10x; B – 
Trabéculas neoformadas e mineralizadas (setas) invadindo o TFV no 
A27, aos 15 dias, VK, obj 5x; C – TFV preenchendo todo o corte no 
A21, aos 15 dias, Vi, obj 10x; D – Osteoclastos (setas) em contato 
com o tecido osteolítico no A4, aos 15 dias, HE, obj 20x...................... 
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Figura 24 – Fotomicrografias do reparo na fase experimental. A – TFV 
sustentando a neoformação trabecular (setas) no A6, aos 15 dias, HE, 
obj 10x; B – Progressão do TFV e condrócitos (co) na neoformação 
trabecular, com visibilização de numerosos osteoblastos (setas) no 
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Figura 25 – Fotomicrografias do reparo na fase experimental. A – Marcação 
celular pela Vi, evidenciando que todas as células do corte estão 
marcadas, A15, aos 15 dias, obj 20x; B – Trabéculas neoformadas 
largas (t) no A15, aos 45 dias, HE, obj 40x; C – Marcação de 
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Figura 26 – Fotomicrografias na fase experimental. A e B – Trabéculas 
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animal (A) 22, aos 15 dias, HE, obj 20 e 40x, respectivamente; C – 
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Figura 27 – Ilustrações imuno-histoquímicas do reparo coradas pela Vimentina, 
obj 20x, na fase experimental aos 15 dias, com marcação de vasos 
pequenos (1 – azul escuro), médios (2 – azul claro) e grandes (3 – 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A finalidade no tratamento de uma fratura é obter rápida união óssea, preservando a 

função normal das articulações e tecidos moles próximos. Seu reparo envolve uma sequência 

de eventos celulares que evoluem desde a agressão, formação de hematoma, iniciação do calo 

ósseo, organização, até a remodelação. Algumas fraturas consolidam adequadamente, após o 

uso correto de determinado método de imobilização, porém outras resultam em consolidação 

óssea retardada ou não união (MIRANDA et al., 2005). Nestas situações em que a 

regeneração óssea pode não ocorrer da forma esperada, prolongando o tempo de 

consolidação, faz-se necessário o uso de métodos adjuvantes para auxiliar a cicatrização óssea 

(CARVALHO et al., 2004).  

Avanços em biologia molecular e biotecnologia têm permitido a identificação 

progressiva dos fatores de crescimento (FCs), capazes de promover diferenciação de células 

mesenquimais, as quais estimulam procedimentos regenerativos, favorecendo técnicas 

cirúrgicas com o ganho precoce de tecido ósseo. A concentração desses fatores de 

crescimento a partir do plasma rico em plaquetas (PRP) tem se tornado uma ferramenta para 

aceleração do processo de regeneração óssea (GREEN et al., 1997). 

O PRP é uma fonte autógena e de baixo custo de fatores de crescimento, preparado a 

partir de pequena quantidade de sangue total retirado do próprio paciente, no período pré-

operatório. É obtido por separação e concentração de plaquetas, por gradiente de 

concentração. Também é denominado concentrado de plaquetas, plasma enriquecido com 

plaquetas, gel de plaquetas e plasma rico em fatores de crescimento (WHITMAN et al., 1997; 

ANITUA, 1999; LIEBERMAN et al., 2002). 

A concentração dos FCs no gel de plaquetas é significativamente alta, resultando em 

10 a 25 vezes mais fator de crescimento derivado das plaquetas (PDGF) e fator de 

crescimento e transformação beta (TGF-β) do que em um processo osteogênico sem adição de 

PRP. Sua aplicação clínica tem potencial para aumentar a cicatrização do tecido ósseo e a 

osteogênese (FLORYAN; BERGHOFF, 2004). O fator de crescimento semelhante à insulina 

(IGF) é mitogênico para as células de linhagem osteoblástica e estimulador da osteogênese a 

partir dos osteoblastos diferenciados. Quando combinado com outros fatores de crescimento 

como PDGF ou TGF-β pode acelerar o processo osteogênico (GIANNOBILE, 1999). 

Giannobile et al. (1994) demonstraram o potencial osteoindutor do PDGF associado à IGF-1 
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por meio de um crescimento ósseo 21,6% maior quando adicionados a lesões periodontais de 

primatas. 

A descrição de uso de PRP em cães objetivando a cicatrização óssea ainda é 

incipiente, com poucos resultados descritos na literatura (VIEGAS et al., 2006; BARBOSA et 

al., 2008; SOUZA et al., 2011). Os protocolos de confecção do PRP usados nesta espécie são 

extrapolados daqueles utilizados em outras espécies, ou quando confeccionados 

especificamente para cães, necessitam de um volume relativamente grande em torno de 18 a 

40ml (FERRAZ et al., 2007; BARBOSA et al., 2008), sendo esse um fator limitante para uso 

em animais de porte reduzido. Alguns protocolos não são capazes de concentrar 

adequadamente as plaquetas (FERRAZ et al., 2007), tornado-se ineficientes por não serem 

considerados PRP verdadeiramente, pois precisam concentrar no mínimo de 4 a 5 vezes a 

concentração plaquetária presente no sangue total (MARX, 2004). Outros, apesar da 

contagem plaquetária ser adequada, devido a altas rotações durante as centrifugações para 

obtenção da concentração desejada (VIEGAS et al., 2006), pode ocorrer ativação plaquetária 

durante o processamento, com liberação precoce dos FCs, interferindo negativamente na 

eficiência futura do PRP ao ser administrado terapeuticamente.  

O tempo de duração das centrifugações é um fator importante, pois quando é longo 

pode levar à redução da concentração plaquetária desejada, ou em alguns casos à ativação. 

Também influenciará no tempo total de execução, o qual deve ser o menor possível, uma vez 

que é preparado imediatamente antes ou durante a intervenção cirúrgica, sendo recomendado 

o uso de 10 minutos por centrifugação (VENDRAMIN et al., 2009). 

A ativação plaquetária para transformação do PRP líquido em gel, e liberação dos FCs 

pode ser realizada mediante a adição de compostos cálcicos como o gluconato de cálcio 

(ALMEIDA et al., 2008) e cloreto de cálcio (WILSON et al, 2006; SOUZA et al., 2011), e de 

trombina (VENDRAMIN et al., 2006). Utilizando o gluconato de cálcio o processo demora 

em média 10 minutos na temperatura ambiente, ou 5 minutos em banho-maria, tempo longo 

em certas aplicações. A trombina torna este processo muito mais rápido, com gelação do PRP 

em 30 a 60 segundos após a mistura (VENDRAMIN et al., 2009). A trombina bovina tem 

sido usada para esta função na maioria dos trabalhos nas diferentes espécies (VIEGAS et al., 

2006; BARBOSA et al., 2008; COLOMÉ, 2012; DONG et al., 2012). Em 2009, Vendramin et 

al. disponibilizaram um protocolo de confecção da trombina autógena em humanos, para uso 

como ativador, possibilitando o uso de um produto autógeno. DeRossi et al., ainda em 2009, 

descreveu o protocolo e uso da trombina autógena em equinos, não sendo descrita nas demais 

espécies.  
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Há uma tendência do uso da engenharia tecidual na reposição de tecidos ou órgãos 

danificados. Uma das estratégias utilizadas para este fim é o implante de células. Neste 

método o veículo não só transporta as células, mas serve de guia para o crescimento do novo 

tecido (KAIGLER; MOONEY, 2001). 

As células-tronco (CT) são um tipo especial de célula que possui capacidade de 

proliferação indefinida, auto-renovação, produção de diferentes linhagens celulares e 

regeneração de tecidos. Estão presentes, principalmente, em embriões (CT embrionárias), no 

cordão umbilical, placenta, na medula óssea e no tecido adiposo, onde são chamadas de CT 

adultas (SILVEIRA et al., 2006).  

CT adultas autólogas, derivadas da medula óssea (MO) ou do tecido adiposo (TA), 

podem ser usadas clinicamente para terapia celular regenerativa, quando são obtidas em 

quantidades suficientes (MOSELEY et al., 2006). O uso das CT originadas da MO é limitado 

pela pequena quantidade de células colhidas do paciente, além da ocorrência de dor e 

morbidade, enquanto que, as CT derivadas do TA são mais facilmente obtidas e processadas a 

partir da gordura lipoaspirada (ZUK et al., 2002).  

No tecido ósseo as células mesenquimais (CTMe) indiferenciadas, após contato com a 

matriz óssea, sofrem osteoindução e se diferenciam em células osteogênicas. Sua proliferação 

em tecidos osteogênicos é modulada principalmente, por fatores de crescimento 

(MARTINEZ; WALKER, 1999). Para que as CT se diferenciem em tecido ósseo, elas 

precisam de um osteocondutor, um carreador que forneça à célula uma estrutura e 

características de superfície apropriadas à adesão e proliferação celular. Esse material deve 

possuir porosidade para permitir a proliferação celular e desenvolvimento da rede vascular 

(ISHAUG et al., 1997; BUCHOLZ, 2002).  

As células-tronco têm demonstrado ótimos resultados no tratamento de não uniões 

ósseas. Hernigou et al. (2005) trataram pacientes humanos acometidos por não união óssea na 

diáfise da tibia, utilizando a fração total de células-tronco mononucleares (FTCM) originadas 

da medula óssea, aplicada por via percutânea no foco da lesão óssea. Zamprogno et al. (2007) 

utilizaram células expandidas em cultura, por aplicação percutânea também em não uniões, 

observando-se a eficiência do tratamento por meio da estimulação osteogênica, promovendo a 

cicatrização óssea em pacientes com mais de um ano de fratura, e diversas intervenções 

cirúrgicas sem sucesso. 

A plataforma de força em padrão ortostático, por meio da determinação da distribuição 

do apoio e transferência de peso, é um método objetivo eficiente, algumas vezes mais sensível 

que os demais parâmetros de avaliação (BARBOSA et al., 2011), podendo ser utilizado na 
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mesuração do apoio para análise da cicatrização óssea. Porém, ainda não existem dados sobre 

o uso de duas plataformas, simultaneamente, neste mesmo padrão para uso em cães, o que 

seria muito importante, pois reduziria o tempo de coleta à metade, facilitando a realização do 

procedimento. 

Os objetivos deste trabalho foram: 1) avaliar a eficiência da associação das células-

tronco mononucleares (CTMo) e o PRP na cicatrização óssea cortical em cães; 2) comparar a 

osteogênese e densidade do osso neoformado no uso de solução de cloreto de sódio a 0,9%, 

do PRP, da FTCM originada da medula óssea, da fração vascular estromal (FVE) derivada do 

tecido adiposo, da associação da FTCM e o PRP, e da associação da FVE e o PRP; 3) realizar 

a avaliação clínica, biomecânica, radiológica, e histológica, da resposta reparadora ao uso das 

frações das CTMo e PRP isolados, e das frações das CTMo associadas ao PRP; 4) 

confeccionar um protocolo de  PRP eficiente em cães, com capacidade de concentrar 

adequadamente as plaquetas, por meio de pequeno volume de sangue total, com confecção de 

trombina autógena para posterior ativação do PRP em um tempo reduzido; 5) padronizar o 

uso de duas plataformas de força, simultaneamente em padrão ortostático, nesta espécie, e 

testar sua eficiência por compararação com o uso de uma plataforma, no mesmo padrão.



2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Cicatrização óssea e seus adjuvantes 

O osso destaca-se entre os tecidos altamente organizados por exibir grande potencial 

regenerativo, sendo capaz de reparar fraturas e defeitos locais com extrema semelhança 

estrutural. Para isso, são requisitos: a presença de alguns elementos fundamentais como 

células osteocompetentes, mediadores biológicos (dentre eles os fatores de crescimento), 

matriz biológica associada a condições locais de vascularização e suporte. Entretanto, a 

necessidade de recuperar tecido ósseo, exigida em muitas situações com finalidade de 

reabilitar o paciente, pode representar percalços (CANDINI, 2001).  

Os passos chaves na cascata de cicatrização óssea após uma fratura são quimiotaxia 

(estímulo de migração celular em resposta a um sinal químico), proliferação e diferenciação 

de células mesenquimais precursoras, formação e mineralização de matriz óssea extracelular e 

por fim a remodelação. Várias células participam deste processo, incluindo células 

endoteliais, plaquetas, células mesenquimais precursoras, condrócitos, fibroblastos, 

osteoblastos e osteoclastos (EINHORN, 1998).  

Nas duas últimas décadas, pesquisas têm demonstrado que a expressão temporária de 

pequenos polipeptídeos denominados fatores de crescimento, determinam o sucesso do 

processo de cicatrização das fraturas (LIEBERMAN et al., 2002). Numerosos fatores de 

crescimento desempenham papel na homeostasia, formação e reparo ósseo. Especificamente, 

TGF-ß, fator de crescimento fibroblástico (FGF), PDGF, IGF e proteína óssea morfogenética 

(BMP) são moduladores chave (KLOEN et al., 2003). 

Defeitos ósseos causados por fraturas são um grande desafio para a traumatologia e 

ortopedia. Os problemas e dificuldades resultantes do trauma inicial e daqueles causados pela 

intervenção cirúrgica, como perda de sangue, lesão de vasos sanguíneos e nervos estão 

associados à elevada incidência de complicações e atrasos na cura. Estima-se que 5 a 10% de 

todas as fraturas demonstram uma cicatrização dificultada, evoluindo principalmente para 

união retardada ou não união. Dessa forma, métodos físicos ou químicos para acelerar a 

cicatrização óssea são de grande interesse para os traumatologistas e ortopedistas 

(WESTERHUIS et al., 2005). 

A procura de novas abordagens terapêuticas para o tratamento de defeitos ósseos e 

fraturas vem aumentando na traumatologia e ortopedia. A engenharia de tecidos oferece novas 

tecnologias promissoras que combinam os três componentes: células, fatores de crescimento e 
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matriz. Os esforços são direcionados para melhorar e acelerar a recuperação, principalmente 

em fraturas de ossos longos, reduzindo o risco de uniões retardadas e pseudoartroses (KEIBL 

et al., 2011). 

Adesivos teciduais podem unir tecidos danificados e servem como ferramenta 

terapêutica para facilitar a regeneração. Uma tendência terapêutica emergente em ortopedia é 

o uso de agentes biológicos intraoperatórios, tais como medula óssea e o plasma rico em 

plaquetas, para estimular a cicatrização (SIMSON et al., 2013). A MO é uma fonte autóloga 

de células-tronco, que com a adição de fatores de crescimento possui a capacidade de se 

diferenciar em células do tecido músculo-esquelético (CAPLAN; DENNIS, 2006). O PRP por 

sua vez, por meio da riqueza de plaquetas em sua constituição, possui grande quantidade de 

fatores de crescimento, e tem sido demonstrado como estimulador da cicatrização dos tecidos 

músculo-esqueléticos (ISHIDA et al., 2007; MURRAY et al., 2007). 

 

 

2.2 Plasma Rico em Plaquetas 

 

O PRP é um derivado autólogo do sangue total, que contém concentrações 

suprafisiológicas de plaquetas. Sua vantagem é proporcionar um ambiente adequado para a 

regeneração tecidual, é rico em fatores de crescimento e citocinas, com migração e 

proliferação local de todos os tipos celulares (ALSOUSOU et al., 2013). Para sua confecção, 

o sangue venoso autólogo é centrifugado para produzir alta concentração de plaquetas em um 

pequeno volume de plasma, formando o PRP (EPPLEY et al., 2004). Este concentrado de FCs 

e moléculas bioativas tem sido usado extensivamente na odontologia e cirurgia plástica nos 

últimos 30 anos, estando a sua segurança e eficácia por ser um produto autólogo, 

estabelecidas nestas áreas (ARNOCZKY et al., 2011). 

As plaquetas, ao chegarem rapidamente ao local de lesão, liberam FCs e citocinas que 

aumentam a vascularização local, contribuindo para a reparação óssea. O PRP concentra as 

plaquetas e os FCs liberados por elas acelerando a formação óssea e melhorando a qualidade 

do osso neoformado (BARBOSA et al., 2008). Estudos em vitro e em vivo tem apoiado a sua 

eficiência, estando o tema cada vez mais em foco na literatura científica e nos meios de 

comunicação devido ao seu amplo potencial de uso em lesões músculo-esqueléticas 

traumáticas (ALSOUSOU et al., 2013).  

O principal intuito de se conseguir alta concentração plaquetária é a existência de no 

mínimo 60 substâncias biologicamente ativas em seu interior, dentre elas os fatores de 
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crescimento, que participam dos mecanismos de reparação tecidual promovendo a 

quimiotaxia, proliferação e diferenciação celular, modulação imunológica, remodelação, e 

atividade antibacteriana (ROZMAN; BOLTA, 2007). Os FCs exercem vários efeitos sobre os 

processos de reparação e regeneração, sendo considerados iniciadores de quase todos os 

processos cicatriciais. Pesquisas têm sido realizadas com o intuito de demonstrar a influência 

dos FCs na regeneração tecidual, condrogênese e osteogênese (MARX; CARLSON, 1996). 

Os FCs são proteínas solúveis produzidas por uma grande variedade de células, cujos 

nomes derivam da sua fonte de origem. Pelo menos três destes fatores são derivados dos 

grânulos plaquetários: PDGF, TGF-βs e IGF. São considerados mediadores biológicos 

naturais responsáveis pela regulação de diversos eventos celulares essenciais como 

mitogênese, quimiotaxia, citodiferenciação e síntese de matriz (GIANNOBILE, 1996). 

A amplificação da influência do PDGF e TGF-β pelo PRP é vista como ferramenta 

disponível e prática para aumentar a taxa de formação óssea e quantidade de osso formado. 

Quantidades aumentadas de cada um desses fatores por meio do PRP produzem uma taxa 

mais rápida de formação óssea e qualidade do trabeculado (ROSSI, 2001; LEMOS et al., 

2002; BRANDÃO, 2005). 

A aplicação do PRP no local da lesão amplia a influência do PDGF e TGF-ß pelo 

menos nos estágios iniciais do processo de regeneração óssea. Esta atividade se extingue em 7 

a 10 dias, porém o reforço inicial oferecido é benéfico, pois acelera a cascata de eventos da 

regeneração óssea (GARG, 1999). O TGF-β atua no mecanismo de reparo em longo prazo, e 

remodelação do osso produzido. Tem como funções a quimiotaxia, mitogênese dos 

precursores dos osteoblastos e estimulação de osteoblastos na matriz de colágeno da lesão. 

Inibe a formação de osteoclastos e a reabsorção óssea, favorecendo mais formação que 

reabsorção (MARX, 1994; MARX et al., 1998). 

O aumento do gradiente de oxigênio entre o enxerto e o tecido adjacente ativa a 

quimiotaxia dos macrófagos que secretam o fator de angiogênese derivado dos macrófagos 

(MDAF) e o fator de crescimento derivado dos macrófagos (MDGF). As plaquetas, durante a 

desgranulação do coágulo, após algumas horas da colocação do enxerto, liberam PDGF. A 

junção entre o aumento do gradiente de oxigênio e PDGF é responsável pela angiogênese dos 

capilares adjacentes e mitogênese das células osteocompetentes transferidas (KNIGHTON et 

al., 1988). 

Entre o terceiro e o sétimo dia, a população de células de base esponjosa e os 

osteoblastos produzem somente pequena quantidade de osteóide, que se desenvolve na 

superfície da trabécula esponjosa mineralizada dos osteoblastos. A partir do estabelecimento 
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da rede vascular esta produção acelera e ilhas individuais de osteóide se desenvolvem entre as 

trabéculas do osso esponjoso (CAPLAN, 1994). Portanto, ao adicionar o PRP, que contém 

PDGF em altas concentrações juntamente com TGF-β1, TGF-β2 e IGF, é possível acelerar a 

angiogênese, estabelecendo uma rede vascular precoce, o que garante maior produção de 

osteóide em menor tempo. 

Marx et al. (1998) demonstraram que o PRP adicionado a enxertos tem produzido a 

consolidação mais rápida e a mineralização na metade do tempo, além da melhora de 15 a 

30% na densidade do osso trabecular. Em 1999, Marx & Garg descobriram que o período de 

vida das plaquetas no gel, é de 3 a 5 dias e a atividade dos seus fatores se extingue em 7 a 10 

dias. 

Aghaloo et al. (2002) realizaram um estudo piloto em ossos do crânio de 15 ratos, nos 

quais os defeitos foram preenchidos com enxerto ósseo, apenas PRP, enxerto mais PRP e 

grupo controle. A avaliação histomorfométrica e radiográfica mostrou aumento significativo 

da densidade óssea tanto do enxerto quanto do enxerto somado a PRP quando comparados aos 

grupos controle e a apenas PRP. Porém, não houve diferença significativa entre o enxerto e o 

enxerto somado ao PRP. 

O PRP é um hemocomponente, que adicionado de trombina e cálcio resulta na 

ativação das plaquetas e início do processo de coagulação formando o gel de plaquetas, que é 

rico em fatores de crescimento como o PDGF, TGF-ß, fator de crescimento epidermal (EGF), 

fator de crescimento vascular endotelial (VEGF) e IGF (ZIMMERMMAN et al., 2001; 

EPPLEY et al., 2004). Por ser um concentrado de plaquetas suspensas em pequeno volume de 

plasma, o PRP torna-se mais que um concentrado plaquetário, contendo as três proteínas do 

sangue conhecidas por agir na adesão celular, por meio de moléculas como a fibrina, 

fibronectina e vitronectina, na osteocondução e como matriz para osso, tecido conjuntivo e 

migração epitelial (MARX, 2004).  

As plaquetas na corrente sanguínea se encontram no estado inativo. Para induzir sua 

ativação são utilizadas substâncias agonistas (EVERTS et al, 2006), como o gluconato de 

cálcio (CARMONA; LÓPEZ, 2011), cloreto de cálcio (MAIA et al., 2009), trombina bovina 

(SANCHEZ, et al., 2003) e trombina autóloga (VENDRAMIN et al., 2009). Após a ativação 

as plaquetas mudam sua forma e passam a apresentar projeções membranosas a partir da sua 

superfície conhecidas como pseudópodes (HOFFBRAND et al., 2004). 

É recomendado que as plaquetas sejam ativadas próximo ao momento da aplicação 

terapêutica, de forma a assegurar uma concentração adequada de FCs no local da lesão 

(MAIA, 2008). Marx (2004) relata que em 10 minutos e na primeira hora, 70% e 100% dos 
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FC já foram liberados, respectivamente. Saldalamacchia et al. (2004) relatam que a liberação 

dos FC inicia aproximadamente 10 minutos após a ativação plaquetária, destes 95% já estão 

pré-sintetizados e em uma hora todos já foram liberados, porém as plaquetas continuam a 

sintetizar e a secretar proteínas adicionais até a sua morte (5 a 10 dias).  

Floryan e Berghoff (2004) reportaram o uso do concentrado de plaquetas num grupo 

de pacientes humanos submetidos à artroplastia total do joelho. O enxerto acrescido de PRP 

diminuiu a drenagem pós-operatória, reduziu a necessidade de medicações e facilitou o 

retorno mais rápido à movimentação. Dessa forma, os autores conseguiram um pós-cirúrgico 

com poucas complicações, recuperação mais rápida e redução em 25 a 40% da estadia 

hospitalar.  

Wilson et al. (2006) utilizaram o PRP para reparar uma falha óssea diafisária 

segmentar de meia espessura e 2cm de comprimento produzida no rádio de coelhos da Nova 

Zelândia. O periósteo foi ressecado na circunferência do local da falha e a cavidade medular 

foi selada com cera óssea em todos os animais para bloquear a chegada de células 

regeneradoras que não fossem do próprio osso. Três grupos constituídos de 15 animais cada, 

receberam diferentes tratamentos após a confecção da falha: I- falha deixada vazia, II- falha 

preenchida com PRP e III- falha preenchida com material inerte, por meio de uma esponja de 

colágeno1. Cada grupo foi subdividido em três subgrupos de acordo com o período de 

observação pós-operatória de 4, 8 e 12 semanas, no qual era realizada eutanásia dos animais 

para ressecção do rádio e envio à histopatologia. Radiografia e cintilografia foram realizadas a 

intervalos de quatro semanas, iniciando pela 4a semana de pós-operatório. Cicatrização 

completa e remodelação foram observadas no grupo II já na 8a semana, enquanto nos demais 

grupos esse processo era apenas parcial na 12a semana. 

Carmona et al. (2007) avaliaram os efeitos clínicos de injeções intra-articulares do 

PRP autólogo em quatro cavalos com osteoartrite. Foram avaliados os graus de claudicação, 

efusão articular e exame clínico. Foram realizadas três injeções articulares, com intervalos de 

duas semanas. Os animais foram avaliados antes de cada injeção até dois meses após o último 

tratamento, sendo a avaliação clínica acompanhada até um ano depois. Realizou-se a 

contagem plaquetária, de leucócitos e determinação do TGF-ß do PRP aplicado, assim como a 

dosagem dos níveis de leucócitos, proteínas e citologia do líquido sinovial. O PRP promoveu 

melhora estatisticamente comprovada tanto dos graus de claudicação como da efusão 

articular, sendo observada principalmente dois meses após o último tratamento, persistindo 

                                                 
1 Gelfoam®. Pharmacia Brasil Ltda. São Paulo, Brasil. 
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por oito meses. Os parâmetros avaliados no líquido sinovial permaneceram sem alterações, 

não resultando nenhum sinal adverso do tratamento. 

Barbosa et al. (2008) desenvolveram um protocolo para confecção de PRP e testaram-

no em falhas ósseas de cães, obtendo melhores resultados na falha preenchida com PRP 

associada a enxerto ósseo autógeno. Este determinou maior precocidade e uniformidade de 

radiopacidade quando comparado à falha preenchida pelo PRP ou enxerto usados 

isoladamente. Ambos determinam melhores resultados de preenchimento que a falha mantida 

sem tratamento. O protocolo laboratorial mostrou-se de fácil execução e de baixo custo e, 

possibilitou a concentração adequada de plaquetas no PRP final, cujo número foi dependente 

da contagem inicial no sangue total de cada animal. 

Em diversas publicações consideradas subsequentemente, os autores relatam os 

benefícios do PRP em estimular a cicatrização, podendo ser extremamente útil também na 

cirurgia plástica. Para estabelecer um protocolo barato, eficiente e reprodutível para uso na 

cirurgia plástica humana, Vendramin et al. (2009) realizaram 63 testes por meio de 

centrifugação de sangue, variando a força e o tempo de centrifugação para determinar o 

método que proporcionasse maior concentração plaquetária. Realizaram mais 10 testes para 

comprovar a reprodutividade do método. Estudaram também a obtenção da trombina autóloga 

por meio de adição de bicarbonato de cálcio ao plasma pobre em plaquetas. O PRP de melhor 

qualidade foi obtido por meio de duas centrifugações, sendo a primeira a 400g por 10min e a 

segundo a 800g por 10min, com uma redução plasmática que permitisse permanecer apenas 

10% do volume de sangue total utilizado no preparo. Obtiveram concentrações plaquetárias 

em média 570% maiores que a do sangue do paciente, sendo possível confeccionar a trombina 

autógena para formação do gel. 

DeRossi et al. (2009) utilizaram plasma rico em plaquetas (PRP) adicionando o 

gluconato de cálcio ao plasma pobre em plaquetas para confecção de trombina autógena para 

posterior produção do gel de plaquetas ou gel de PRP, usando-o no tratamento de feridas em 

cavalos, submetidos a incisões cirúrgicas experimentais. Segundo esses autores, as feridas 

tratadas com PRP apresentaram diferenciação epitelial mais rápida e organização do colágeno 

da derme mais acelerada, quando comparado ao grupo controle. 

Em 2010, Vendramin et al. realizaram estudos histológicos em enxertos de pele com 

PRP na forma líquida, com gel de PRP e sem PRP em coelhos, avaliando a integração dos 

enxertos, intensidade de colagenização, resposta inflamatória e a quantificação de fibroblastos 

e macrófagos. Houve aumento de 31,6% de fibroblastos, 57% de macrófagos, maior produção 

de colágeno e resposta inflamatória com a utilização do PRP. Os enxertos que utilizaram PRP 
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na forma líquida produziram melhores resultados que os demais grupos, concluindo que o 

PRP melhora a cicatrização dos enxertos cutâneos, e seu uso na forma líquida, injetado sobre 

a ferida é mais fácil e obteve melhores resultados que a forma gel neste estudo. 

Em 2011, Souza et al. avaliaram a cicatrização óssea de fraturas experimentais de 

rádio e ulna de cães, tratadas ou não com PRP autógeno de maneira isolada, por meio de 

estudos radiográficos e densitométricos no pós-operatório imediato, aos 14, 21, 28, 35, 45 e 

60 dias. Foram utilizados 11 cães, alocados aleatoriamente em dois grupos: grupo controle 

com seis animais e grupo PRP contendo cinco animais. Em ambos os grupos foi realizada 

osteotomia e osteossíntese (fixador externo) do rádio direito, gerando uma falha de 2mm, 

posteriormente preenchida com PRP apenas no grupo tratamento. Concluíram que nas 

condições desse estudo, o PRP utilizado de maneira isolada promoveu cicatrização óssea 

precoce. 

Considerando que o plasma rico em plaquetas humano (PRPh) tem sido usado como 

fator osteoindutor, na combinação de hidroxiapatita e PRPh espera-se criar um composto com 

propriedades osteoindutoras e osteocondutoras. Assim, Oryan et al., em 2012, examinaram o 

efeito desta combinação sobre a osteogênese em vivo, por meio de um modelo animal 

realizando um defeito de tamanho crítico de 10mm, na diáfise radial de 36 coelhos, que foi 

preenchido de acordo com o grupo pertencente recebendo hidroxiapatita PRPh, hidroxiapatita 

ou permanecendo vazio (grupo controle). Segundo os autores, este estudo demonstrou que a 

hidroxiapatita PRPh produz a regeneração óssea em defeitos de tamanho crítico, com elevada 

capacidade regenerativa. Assim, a hidroxiapatita PRPh pode ser uma alternativa atraente na 

reconstrução dos principais defeitos diafisários de ossos longos em modelos animais. 

Ainda em 2012, Li et al. investigaram a propriedade antibacteriana de um composto 

contendo leucócitos e plasma rico em plaquetas em gel (L-PRP gel) contra Staphylococcus 

aureus meticilina-resistente em um modelo animal de osteomielite. Foi induzida osteomielite 

tibial em 40 coelhos da raça Nova Zelândia, brancos. Após três semanas, os coelhos com 

osteomielite tibial foram divididos em quatro grupos: Grupo controle (sem tratamento); Van 

grupo (desbridamento e tratamento parenteral com a vancomicina sozinha); L-PRP gel e Van 

grupo (desbridamento local, injeção de L-PRP gel, e tratamento parenteral com vancomicina), 

L-PRP gel grupo (desbridamento local e injeção de L-PRP gel). A melhor eficácia terapêutica, 

incluindo a eliminação da infecção e reparação de defeitos ósseos foi observada no grupo L-

PRP gel grupo Van. Embora não tenha sido comparável à vancomicina, L-PRP gel também 

obteve eficácia antimicrobiana in vivo. Os autores concluíram que a combinação de L-PRP 

gel e dos antibióticos pode ser uma alternativa favorável para o tratamento da osteomielite. 
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Khairy et al., em 2013, avaliaram a qualidade óssea do seio maxilar aumentado com 

osso autógeno com e sem o acréscimo do PRP. No grupo 1, cinco pacientes foram submetidos 

à elevação do seio maxilar com osso autógeno e inserção do implante seis meses pós-enxertia. 

No grupo 2, 10 pacientes foram submetidos à mesma elevação com osso autógeno associado 

ao PRP autógeno, com a inserção do implante 4 a 6 meses após o enxerto (n=5 para cada 

tempo de implantação). O estudo demonstrou que o PRP melhora as propriedades de 

manipulação do enxerto, facilitando sua colocação e estabilidade em procedimentos para 

aumento do seio maxilar. O enriquecimento com o PRP não melhorou significativamente a 

densidade óssea ou valor morfométrico três meses após o enxerto, mas foi associado à maior 

densidade óssea, seis meses pós-enxertia. 

Também em 2013, Wang et al. relataram o uso do PRP como uma técnica simples e 

eficiente no trauma, no caso de um paciente com osteomielite crônica do calcâneo associada 

com lesões em tecidos moles que curou sem intercorrências por meio da utilização do PRP. 

Segundo os autores, este tipo de osteomielite após tratamento cirúrgico, é uma complicação 

grave para os cirurgiões ortopédicos. Tradicionalmente é tratada por meio de desbridamento 

completo, enxerto ósseo, o uso de antibióticos e retalho, em longo prazo. Alternativamente o 

PRP pode ser usado como tratamento adjuvante em infecções ósseas e de tecidos moles, 

proporcionando a remissão da inflamação, reduzindo a quantidade de fluido infectado, 

aumentando a cicatrização, e diminuindo o potencial de rejeição do transplante. Concluiram 

que o PRP tornou-se o produto orgânico preferido no tratamento clínico da infecção, 

especialmente na osteomielite crônica associada a lesões de tecidos moles. 

 

 

2.3 Células-tronco 

 

Quando se utiliza a engenharia tecidual com o objetivo de reconstruir o corpo com 

tecidos produzidos em laboratório, trabalha-se com um novo ramo das ciências biomédicas, 

conhecido como medicina regenerativa (REHEN; PAUSEN, 2007). A medicina regenerativa, 

usando células-tronco e fatores de crescimento do próprio corpo é uma alternativa terapêutica 

estratégica para reparar tecidos danificados, os maiores candidatos à terapia celular (PARK et 

al., 2007). 

As CT de organismos adultos retêm a capacidade proliferativa e de diferenciação em 

qualquer tipo celular do organismo independente do seu tecido de origem desde que 

cultivadas em condições adequadas (SANTOS et al., 2004). Observou-se, que os FCs 
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liberados tanto na reparação óssea, quanto na cutânea, por exemplo, são os mesmos. Mas a 

plasticidade das CT adultas no tipo tecidual específico é dependente da interação destes FCs 

liberados pelas células presentes no local da reparação, do sinergismo e antagonismo entre 

eles e da quantidade, intensidade e duração do estímulo produzido (DEL CARLO et al., 

2008). 

As CT adultas podem se diferenciar em células mononucleares (indiferenciadas) e nas 

multinucleares. Dentre as células mononucleares, existe a hematopoiética, que originará 

células do sangue (linfócitos, eosinófilos, basófilos, neutrófilos, células vermelhas e 

plaquetas) e a mesenquimal, (SOUZA et al., 2005). As CTMe são células multipotentes 

capazes de se diferenciar em condroblastos, fibroblastos, condrócitos, adipócitos, miócitos e 

osteoblastos (JAISWAL et al., 1997). Todos os órgãos e tecidos após o nascimento têm o seu 

compartimento de CTMe, podendo ser isoladas da medula óssea, do tecido adiposo, rim, 

fígado, tendões, membrana sinovial, fluido amniótico, placenta, cordão umbilical e polpa 

dentária (MEIRELLES et al., 2006). 

Diversas pesquisas utilizam as células-tronco mesenquimais provenientes da medula 

óssea (CTMe-MO), expandidas em cultura, porém, este é um processo oneroso, que requer 

tempo entre a colheita das células, cultivo e implantação, exigindo aparato técnico específico. 

O emprego de CTMo, ou seja, não expandidas em cultura é amplamente utilizado, 

apresentando algumas vantagens como à simplicidade do procedimento, a possibilidade 

imediata de implantação da fração celular ao paciente, a maior diversidade celular presente no 

botão, o menor custo, o método minimamente invasivo e não requerimento de 

imunossupressão do paciente (LUCARELLI et al., 2004).  

As CTMe possuem características imunomoduladoras e imunossupressoras que 

ampliam as possibilidades de utilização terapêutica. Elas secretam uma grande variedade de 

citocinas pró e anti-inflamatórias e fatores de crescimento. Por meio dessas moléculas 

bioativas, as CT proporcionam a modulação da resposta inflamatória, o restabelecimento do 

suprimento vascular e a reparação adequada do tecido, contribuindo para a homeostasia 

tissular e imunológica. Podem induzir as demais células presentes no nicho tecidual a 

secretarem outros fatores solúveis que estimulam a diferenciação, favorecendo o processo de 

reparo (MONTEIRO et al., 2010). 

Entre os tecidos conhecidos por apresentarem CT após a vida pós-natal, a medula 

óssea foi a mais estudada, por muitos anos, como fonte tanto de CT hematopoéticas, quanto 

mesenquimais, também denominadas células mesenquimais estromais da medula óssea ou 

células estromais mesenquimais multipotentes. São células clonogênicas presentes no estroma 
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da MO, que quando submetidas a estímulos apropriados, são capazes de se diferenciarem em 

várias linhagens de células como a osteogênica, a condrogênica, a adipogênica e, 

possivelmente em outros tipos celulares não mesodérmicos, como células neurais ou 

hepatócitos (BYDLOWSKI et al., 2009). 

A descoberta contínua das CTMe em diferentes tecidos vem despertando grande 

interesse como fonte celular para terapias de medicina regenerativa. Historicamente, as CTMe 

sempre foram consideradas como uma sub-população das células mononucleares presentes na 

medula óssea. Embora CTMe-MO ainda sejam consideradas como a mais promissora das 

células mesenquimais, devido à sua capacidade de se diferenciar em vários tecidos, CTMe 

derivadas de outros tecidos adultos também demonstraram possuir capacidade de 

diferenciação semelhante, sendo uma fonte celular alternativa para a regeneração de tecidos 

músculo-esqueléticos (MORONI;  FORNASARI, 2013).  

A medula óssea dos mamíferos é composta por diversos elementos que incluem uma 

população heterogênea de células composta por macrófagos, fibroblastos, adipócitos, 

osteoprogenitores, células endoteliais e células reticulares (GIORDANO et al., 2007). A 

fração originária do tecido adiposo também apresenta uma população de células heterogêneas, 

incluindo células sanguíneas circulantes, mastócitos, fibroblastos, pericitos e células 

endoteliais, além de “pré-adipócitos” ou adipócitos progenitores (GIMBLE et al., 2007).  

Quando comparadas com as derivadas de medula óssea, as células estromais derivadas 

do tecido adiposo foram igualmente capazes de se diferenciar em tecidos de linhagem 

mesodérmica, com potencial adipogênico, osteogênico, condrogênico, miogênico e 

neurogênico in vitro. Com a vantagem de serem mais facilmente coletada em grandes 

quantidades, em locais de pouco desconforto para o paciente, promovendo um rendimento 

maior de células colhidas. Suas características moleculares se destacam, assim como seu 

potencial de diferenciação e de cicatrização de feridas. Desta forma, tornam-se uma fonte 

alternativa promissora de células-tronco mesenquimais para uso na engenharia regenerativa 

tecidual (MIZUNO, 2009). 

No início do século 21, avanços consideráveis foram realizados na engenharia 

tecidual, inserindo o desenvolvimento de uma tecnologia de células de revestimento, chamada 

“pintura”, que nos permite introduzir proteínas informativas para a superfície das células. 

Estas “tintas” podem servir como alvos ou endereços específicos, ou seja, endereços únicos de 

ação para células mesenquimais ou outras células reparadoras do tecido em questão. Porém, o 

desafio clínico e científico permanece: a célula perfeita baseada na engenharia tecidual capaz 

de utilizar as capacidades regenerativas do próprio organismo por meio de implantes 
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cirúrgicos como estrutura, fatores bioativos e células reparadoras para regenerar tecidos 

esqueléticos lesionados ou em degeneração (CAPLAN, 2005). 

Diversos “sinais” podem direcionar as CT a se diferenciarem em células de linhagens 

teciduais diferentes. Estes sinais incluem trauma, fratura, necrose e neoplasias. Demonstrou-

se, experimentalmente, que as CT podem migrar para tecidos lesados e estimular o reparo 

tecidual pela diferenciação celular. Os autores demonstram importantes aspectos da 

associação das propriedades fisiológicas das CT e sua aplicação clínica nos diversos tecidos, 

destacando seu grande potencial para uso no campo da traumatologia e em condições 

ortopédicas (POUNTOS; GIANNOUDIS, 2005). 

As CTMe são capazes de recrutar FCs ao foco de fratura estimulando o recrutamento 

de outras CTMe presentes no tecido ósseo (JAVAZON et al., 2004). Porém, sua ação 

osteogênica foi mais eficiente quando combinada a FCs em enxertos ósseos (BARRY; 

MURPHY, 2004). As CTMe possuem um potencial de diferenciação multilinhagem e podem 

ser dirigidas para crescerem e se diferenciarem em linhagens celulares específicas em certas 

condições de microambiente. Estas características fazem com que estas células possam ter 

grande potencial em várias aplicações terapêuticas, como participar da regeneração tecidual, 

corrigir distúrbios hereditários, refrear a inflamação crônica, liberar agentes biológicos. 

Assim, a administração de CTMe é promissora como nova estratégia para tratar uma ampla 

gama de doenças (BYDLOWSKI et al., 2009).  

As células-tronco injetadas sozinhas junto ao defeito nem sempre produzem tecidos de 

maneira satisfatória. Uma estratégia para o uso adequado da engenharia tecidual seria a 

combinação de células com alguns componentes, conhecidos como matriz ou carreador 

(scaffold), para produzir um implante bem sucedido (MOSELEY et al., 2006). Cinco fatores 

devem ser observados para utilização bem sucedida do carreador: não devem ocorrer reações 

inflamatórias ou tóxicas ocasionadas pela composição do biomaterial ou o subproduto de sua 

degradação; sua apresentação deve ser tridimensional; deve ser poroso, para proporcionar 

uma elevada área superficial; sua superfície deve permitir adesão e crescimento celular e deve 

haver espaço para regeneração da matriz extracelular (TAMAI et al., 2002). 

Oliveira et al. (2010) utilizaram uma esponja de colágeno como carreador para as 

CTMo em defeitos ósseos Este se mostrou apropriado, sendo maleável, biocompativel, 

poroso, radiotransparente e reabsorvível. Além disso, quando colocado no botão celular, este 

carreador (por ser uma esponja), se embebe com o mesmo, mantendo-o no local desejado por 

mais tempo, uma vez que o tempo de absorção deste material é em torno de 14 dias.  
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Kraus e Kirker-Head (2006) desenvolveram um modelo de não união óssea, por meio 

de um defeito segmentar de 21mm no fêmur de cães, fixando-o com placa, para avaliar a 

cicatrização óssea em cães. Duas semanas após a criação do defeito, CTMe autólogas foram 

colhidas, isoladas e cultivadas para implantação no fêmur por meio de um cilindro de 

hidroxiapatita. Observou-se neoformação óssea na área adjacente ao implante, infiltrando-se 

no osso receptor, estimulando a formação óssea. 

Em 2007, Cui et al. investigaram a viabilidade do uso de CTMe-TA e estruturas de 

coral para reparar um defeito ósseo craniano (DOC) em cães. As CTMe-TA autólogas foram 

expandidas em cultura, induzidas osteogenicamente e semeadas em estruturas de coral. 

Realizaram defeitos bilaterais de espessura total (20mm) do osso parietal, reparando-os com a 

construção coral-CTMe-TA (grupo experimental) e coral sozinho (grupo controle). A 

tomografia evidenciou neoformação óssea no grupo experimental em 12 semanas, enquanto 

ocorreu degradação parcial da estrutura no grupo controle. Na avaliação radiográfica em 24 

semanas observou-se que o preenchimento do defeito no lado experimental foi de 84,19% 

(±6,45) e 25,04% (±18,82) no lado controle. Histologicamente o grupo experimental 

apresentou formação óssea típica, e o grupo controle uma mínima ligação fibrosa. Desta 

forma, o presente estudo consubstancia a potencialidade do uso de CTMe-TA associadas a 

estruturas de coral para a regeneração óssea. 

Oliveira et al. (2010) avaliaram a utilização de CTMo na cicatrização de defeito ósseo 

experimental na tibia de cães. Utilizaram 18 animais, separados em três grupos de seis, e após 

a realização do defeito, o tratamento foi realizado de acordo como o grupo a que o animal 

pertencia. No grupo I a falha foi preenchida com uma esponja de colágeno embebido em 

solução fisiológica, no grupo II com a esponja embebida em um aspirado de MO processado e 

no grupo III com a esponja embebida em um aspirado de MO processado associado à proteína 

óssea morfogenética recombinante humana tipo 2 (rhBMP-2). O período de acompanhamento 

foi de 45 dias. As avaliações radiográficas evidenciaram crescimento ósseo acelerado nos 

grupos II e III. Houve diferenças significativas entre os grupos I e III em todos os tempos 

estudados e entre grupos I e II aos 30 e 45 dias. Concluiu-se que as CTMo suplementadas ou 

não com rhBMP-2 são uma alternativa favorável ao crescimento ósseo em defeitos 

experimentais na tíbia de cães. 

Em 2013, Liu et al. estudaram se as CTMe-TA alogênicas poderiam curar um DOC 

em um modelo canino, anteriormente testado com o uso de CTMe-TA autógenas, sem a 

necessidade de terapia imunossupressora. Os resultados demonstram que o transplante 

alogênico não induz uma resposta imunológica sistêmica reparando o DOC, de maneira 
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análoga a das células autólogas. Além disso, a marcação com o verde fluorescente foi 

detectada no interior da lacuna óssea do osso neoformado em 24 semanas, tanto nas CTMe-

TA autólogas como nas alógenas, ilustrando sua contribuição direta na regeranação óssea in 

vivo. Concluiu-se que as CTMe-TA alógenas tem a capacidade de regeneração óssea em 

defeitos craniofaciais, sendo uma fonte alternativa de células para a engenharia tecidual. 

 

 

2.4 Associação Plasma Rico em Plaquetas e Células-tronco 

 

As tecnologias atuais de enxerto utilizam o potencial progenitor das CTMe 

indiferenciadas e dos FCs isolados ou em combinação, para reparação de fraturas ósseas. As 

CTMe podem ser obtidas de diversos tecidos orgânicos e os FCs do plasma rico em plaquetas 

(PAGLIOSA; ALVES, 2007). Kitoh et al. (2004) utilizaram CTMe, expandidas em cultura, 

associadas ao PRP e fixador externo, para alongamento de ossos longos em humanos. Os 

pesquisadores obtiveram diminuição no tempo de osteogênese, reduzindo as complicações 

decorrentes do prolongado tempo de manutenção de implantes no osso.  

Hwang e Choi (2010) investigaram a eficiência da associação das CTMe e do PRP 

para reduzir o período de consolidação na alongamento osteogênico mandibular. Após 

osteotomia, um aparelho externo de alongamento foi fixado em ambas as mandíbulas de 38 

ratos. Após cinco dias de período de latência, um total de 6,33mm foi alongado por seis dias. 

O gel de PRP com ou sem CTMe foi injetado dentro da área de alongamento no dia 1 do 

período de consolidação. Foram realizadas análises radiográficas, histopatológicas e 

mecânicas nas semanas 1, 2, 3 e 4 após a consolidação. Concluíram que o uso do PRP como 

carreador das CTMe acelerou a formação óssea, a mineralização e as propriedades mecânicas 

quando comparadas ao grupo PRP somente, indicando que a combinação das terapias é mais 

eficiente para reduzir o período de consolidação no alongamento osteogênico.  

Em 2010, Niemeyer et al. compararam as CTMe-MO e as CTMe-TA na regeneração 

óssea em defeitos experimentais realizados na tíbia de ovelhas e a influência do PRP na 

capacidade osteogênica das CTMe-TA. Foi realizado um defeito na tíbia de 20 ovinos que 

foram distribuídos em quatro grupos constituídos de cinco animais cada. O grupo I (controle) 

recebeu uma esponja de colágeno no defeito como tratamento, o grupo II recebeu uma 

esponja de colágeno embebida nas CTMe-MO, o grupo III foi tratado com uma esponja de 

colágeno embebida em CTMe-TA, e o grupo IV recebeu as CTMe-TA associada ao PRP. As 

avaliações radiográficas revelaram um aumento significativo na neoformação óssea da 
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CTMe-MO quando comparada as CTMe-TA na 10a semana, e na 12a semana em comparação 

com o grupo controle. A superioridade na formação óssea do grupo PRP foi observada em 

comparação com o grupo controle, mas não com relação às CTMe-TA. Os resultados 

histopatológicos confirmaram as avaliações radiográficas, concluindo que as CTMe-TA 

foram inferiores em potencial osteogênico às CTMe-MO, porém, podendo ser compensado 

com a adição do PRP. 

Dong et al., em 2012, avaliaram o impacto do PRP na angiogênese e formação óssea 

em uma prótese óssea no estágio de pré-fabricação. Para isso ambos os fêmures de 15 coelhos 

da raça Nova Zelândia brancos, foram usados como enxertos ósseos vascularizados pré-

fabricados, usando uma combinação de células mesenquimais ósseas e feixes vasculares em 

uma gaiola preenchida com fosfato cerâmico β-tricálcio. O PRP foi aplicado nos membros 

pélvicos esquerdos dos animais (grupo teste), e nos membros pélvicos direitos (grupo 

controle), o qual recebeu o mesmo tratamento, mas sem adição de PRP. Após, 4, 8 e 12 

semanas, foi realizada cintilografia óssea, eutanásia dos animais e as amostras da prótese 

foram coletadas e analisadas por histologia. Os resultados mostraram angiogênese superior no 

grupo PRP, comparado ao grupo controle, em cada tempo de avaliação cintilográfica e imuno-

histoquímica. Os resultados da histologia também mostraram que existia mais formação óssea 

no grupo PRP que no grupo controle em cada período avaliado. Concluíram que a ação do 

PRP autólogo foi uma estratégia efetiva para aumentar a angiogênese e a formação óssea em 

próteses ósseas, e tem potencial significativo para a aplicação clínica. 

Em 2012, Monteiro et al. avaliaram os efeitos da associação das CTMe-MO  de oito 

camundongos jovens C57BL/6 gfp+ e expandidas em culturas, com plasma rico em plaquetas, 

na reparação de defeitos críticos confeccionados em calvária de 24 camundongos adultos. O 

grupo controle não recebeu tratamento, e no grupo tratado foi administrado, no interior do 

defeito, um pellet de CTMe-MO contendo 1,0x107 células ml-1 associado com 50,0µL de 

plasma em gel autólogo contendo 1,0x109 plaquetas. No grupo tratado verificou-se um 

processo de angiogênese e reparação óssea superior ao grupo controle. Os autores concluíram 

que a associação das CTMe-MO com o gel de PRP aplicadas em defeitos ósseos críticos 

confeccionadas em calvária de camundongos, contribuiu positivamente para o processo de 

reparação óssea. 
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2.5 Métodos de avaliação 

 

A avaliação de novos procedimentos ortopédicos por meio de análise clínica (graus de 

claudicação, mensuração do perímetro da coxa) e radiográfica já é consagrada, sendo 

amplamente disseminada e utilizada em vários trabalhos ortopédicos recentes como na 

articulação do joelho, abordando o ligamento cruzado cranial (JERRAM et al., 2005; 

BUQUERA et al., 2007; SELMI et al., 2007), articulação coxo-femoral pela excisão 

artroplástica da cabeça e colo femorais (MATERA et al., 2003; STURION et al., 2006) e das 

técnicas de artroplastia total da articulação coxo-femoral com próteses (POOYA et al., 2003; 

BERGH et al., 2004). Porém, com exceção da mensuração do perímetro da coxa, os demais 

parâmetros são subjetivos. 

Vários são os protocolos descritos sobre mensuração do perímetro da coxa para 

avaliação da atrofia. Johnson et al. (1997) mensuraram o perímetro da coxa bilateralmente em 

três pontos equidistantes: proximal a patela, e em locais identificados como um terço e dois 

terços de distância da patela ao trocânter maior, respectivamente. Os autores compararam as 

medidas realizadas no mesmo animal em tempos diferentes no pré-cirúrgico e no pós-

cirúrgico.  

Buquera et al. (2007) e Selmi et al. (2007), em seus estudos sobre estabilização 

articular na articulação fêmur-tibio-patelar, realizaram a mensuração do perímetro da coxa 

com o auxílio de fita maleável de escala métrica, graduada em centímetros, na altura da prega 

inguinal, no mesmo animal nos tempos pré e pós-operatórios. Marcellin-Little et al. (1999) 

avaliaram, a longo prazo, a adaptação do implante Porous-Coated Anatomic (PCA) na 

artroplastia total da articulação coxofemoral e realizaram a perimetria no ponto médio entre o 

trocânter maior e a patela, no membro operado e não operado do mesmo animal, comparando 

as medidas para delimitar a atrofia.  

A plataforma de força é um parâmetro objetivo de avaliação biomecânica utilizado na 

medicina humana e nas últimas décadas, seu uso tem se difundido na medicina veterinária 

(JEVENS et al., 1993; ANDERSON; MANN, 1994). Já existem vários estudos usando a 

plataforma em animais, como: na neurologia para avaliar a descompressão lombossacra 

(SUWANKONG et al., 2007); na ortopedia na análise de articulações para avaliar a 

artroplastia total do cotovelo em cães com severa osteoartrite (CONZEMIUS et al., 2003); 

comparar a artrotomia e artroscopia em ruptura do ligamento cruzado cranial (HOELZLER et 

al., 2004); e, avaliar a articulação coxo-femoral na displasia (BOCKSTAHLER et al., 2007), 

entre outros. 
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A medicina humana tem usado a plataforma também em estudos estabilométricos para 

avaliar a postura e equilíbrio (LOTH et al., 2008) ou transferência de peso (TEODORI et al., 

2005). Na veterinária o uso da plataforma se restringia à coleta de dados em marcha para 

análise locomotora. Desta forma, existem poucos trabalhos utilizando a plataforma em coleta 

estática, ou seja, em padrão ortostático para o enfoque na avaliação do apoio e distribuição do 

peso nos membros, permitindo a visibilização de possível transferência (BARBOSA et al., 

2011).  

Barbosa (2008) padronizou e testou o uso da plataforma em padrão ortostático em 

cães, fornecendo uma escala de parâmetros normais para consulta para os animais que não 

possuiam avaliação prévia a ser comparada, possibilitando o uso na rotina hospitalar. Em 

2009, Rodrigues et al. mediram as forças de reação do solo em bovinos jovens da raça 

Girolanda, nas condições estática e dinâmica. Os resultados demonstraram a viabilidade da 

utilização da plataforma de força na determinação de forças de reação ao solo em animais de 

grande porte.  Muzzi et al. (2009) usaram a plataforma de força, em conjunto com exame 

clínico, radiográfico e ultrassonográfico para avaliar a fisioterapia após substituição 

artroscópica do ligamento cruzado cranial em cães. A função do membro foi avaliada por 

meio da plataforma, e os animais em que foi realizada a fisioterapia apresentaram melhor 

apoio do membro no período de reabilitação.  

Barbosa et al. (2012) avaliaram biomecanicamente pelo padrão ortostático, cães da 

rotina hospitalar submetidos a intervenções cirúrgicas coxofemorais, que passaram 

concomitantemente por análise clínica e radiográfica, mostrando-se uma técnica eficiente, 

estabelecendo correlação com os demais parâmetros, além de demonstrar alterações que 

passaram despercebidas pelos outros parâmetros; como avaliação dos graus de claudicação e 

exame radiográfico. Concluindo que a plataforma de força em padrão ortostático, por meio da 

determinação da distribuição do apoio e transferência de peso, mostrou ser um método 

objetivo eficiente, algumas vezes mais sensível que os demais parâmetros de avaliação. 

A função do membro pélvico também pode ser avaliada de acordo com os parâmetros 

estabelecidos por Barbosa et al. (2012), que modificaram a tabela descrita por Braden e 

Brinker (1973), classificando o apoio do membro ao solo em diferentes graus de claudicação. 

O exame radiográfico permite acompanhar a consolidação óssea de forma não invasiva, 

devendo ser realizada no pós-operatório imediato para avaliar o alinhamento, sendo repetidas 

a cada quatro semanas, durante o tempo normal de cicatrização óssea (JOHNSON; HULSE, 

2005). 
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As CTMe são identificadas principalmente por meio de marcadores de superfície para 

sua visualização por meio da imuno-histoquímica (KIRSCHSTEIN, 2001). Embora já tenham 

sido identificados oito marcadores de superfície para identificação das CT mesenquimais, a 

International Society for Cellular Therapy concorda que apenas a identificação dos 

marcadores CD 105, CD 73 e CD 90, quando não estiverem expressos marcadores 

hematopoéticos é suficiente para imunofenotipagem dessas células (HORWITZ et al., 2005). 

O progresso da consolidação pode ser avaliado pela análise histológica do calo ósseo 

por meio de fragmentos obtidos em biópsias (LARUE et al., 2005). A coloração de 

Hematoxilina e Eosina (HE) é a mais usada nos laboratórios de histologia e histopatologia. 

Quando apropriadamente realizada tem a propriedade de demonstrar uma grande variedade de 

componentes teciduais e celulares, normais e anormais; é um método relativamente simples, 

realizado em secções parafinadas ou congeladas. Na histopatologia, uma grande proporção de 

casos podem ser diagnosticados pelo HE quando o patologista é experiente. Os elementos 

básicos do tecido (proteínas) são corados em cor de rosa pela eosina (corante ácido) e os 

componentes ácidos (núcleos, ácidos nucléicos) são corados em azul pelo corante básico 

hematoxilina (LUNA, 1968). 

A Vimentina (Vi) é uma proteína ubíqua de 57-kD, constituída por um arranjo de 

varetas flexíveis, membro do grupo dos filamentos intermediários intracelulares. É 

identificada pela marcação com anticorpos antivimentina em vários métodos enzimáticos 

(enzimas associadas com anticorpos secundários). A presença de substâncias cromógenas 

permite a visibilização do componente visado, neste caso os filamentos de vimentina. A 

coloração de contraste mais comumente usada é a Hematoxilina de Harris (BUCHWALOW; 

BÖCKER, 2010). 

A Coloração de Von Kossa (VK) tem por finalidade a identificação de depósitos de 

sais de cálcio nos tecidos. No método, a secção é tratada com nitrato de prata, que se deposita 

substituindo o cálcio reduzido pela luz forte. Como resultado, os sais de cálcio coram-se em 

marrom ou preto, os núcleos em vermelho e o citoplasma em rosa (LUNA, 1968). 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 
 
 
3.1 Delineamento do estudo e unidades experimentais 
 

 O estudo constou de quatro etapas distintas: 1 – Elaboração de um protocolo de 

plasma rico em plaquetas eficiente para cães; 2 – Padronização e teste do uso de duas 

plataformas de força, simultaneamente, em padrão ortostático, em cães; 3 – Estudo piloto; e 4 

– Execução da fase experimental. 

Foram utilizados 36 cães adultos, fêmeas, sem raça definida, pesando entre 5 e 10kg, 

provenientes do Biotério Central da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Após a 

escolha dos animais, estes passaram por uma avaliação clínica e laboratorial sendo realizados 

hemograma, contagem plaquetária e pesquisa de hematozoários, sendo imunizados e 

vermifugados e mantidos em boxes individuais durante todo o período de avaliação. Todo o 

experimento foi conduzido conforme normas do Colégio Brasileiro de Experimentação 

Animal (COBEA) e com aprovação do Comitê de Ética da UFSM sob o parecer de aprovação 

número 57/2009, e com o apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Tecnológico e 

Científico (CNPq), processo: 300885/2008-3. 

 

 

3.2 Elaboração de um protocolo de plasma rico em plaquetas eficiente para cães 

 

Inicialmente foram testados em cães vários protocolos de PRP descritos ao longo dos 

anos, nas diferentes espécies: Ferraz et al. (2007) e Barbosa et al. (2008) realizados em cães, 

Carmona (2006); Maia (2008) e DeRossi et al. (2009) em equinos, Feres Jr et al. (2004); 

Rossi (2001); Lemos et al. (2002); Vendramin et al. (2006); Vendramin et al. (2009) em 

humanos, e Candini (2001); Efeoglu et al. (2004); Nagae et al. (2007); Messora et al. (2009) 

em coelhos. Após, elaborou-se um novo protocolo de PRP eficiente em cães, usando 

trombina autógena, com concentração adequada das plaquetas a partir de pequeno volume de 

sangue total, em um tempo reduzido, mantendo a integridade plaquetária, e evitando sua 

ativação acidental durante o processamento, o que levaria a perda de fatores de crescimento. 

Para isso, além da contagem plaquetária foi realizada avaliação morfológica das plaquetas 

para avaliar sua integridade, conferir seu estado inativo e a possibilidade de ativação. Na 

sequência foram realizados testes de repetibilidade e reprodutibilidade do novo protocolo.  
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O novo protocolo de PRP em cães está descrito a seguir: 

1) Por meio de punção jugular asséptica, obtém-se 7,5ml de sangue colhidos em uma 

seringa contendo Citrato Fosfato Dextrose Adenina 1 (CPDA-1)2 na proporção de 1ml de 

anticoagulante para 3ml de sangue (Figura 1A e B). 

2) Dentro da capela de fluxo laminar, com os materiais esterilizados por autoclavagem 

ou radiação por luz ultravioleta (UV) o sangue é dividido em dois tubos com 5ml cada (Figura 

1C e D). 

3) Os tubos são homogeneizados e centrifugados em uma centrifuga Centribio3 

15mlx12, com raio de 101mm, a 113G por 10 minutos. 

 

 

 

 

Figura 1 – Imagens dos passos do protocolo de plasma rico em plaquetas.  A e B – Punção 
jugular asséptica de 7,5ml de sangue, em uma seringa contendo CPDA-1 na proporção de 1:3 
de anticoagulante e sangue, respectivamente; C e D – Transferência do sangue para dois tubos 
de 5ml.  
 

                                                 
2 Bolsa para colheita de sangue CPDA-1 Frenesius Kabi®. Frenesius Hemocare Brasil. Itapecirica da Serra, SP. 
3 Centrífuga Centribio TDL80-2B. Santo André, SP. 

 A B 

 C D 
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4) Após a centrifugação a porção celular (leucócitos e hemácias) precipita na porção 

final do tubo e o plasma sobrenada, existindo uma pequena camada intermediária, a zona de 

névoa, constituída de leucócitos, plaquetas e hemácias maiores (Figura 2A). 

5) Com uma seringa de 1ml retira-se 0,4 ml da porção superior do plasma sobrenadante 

de cada tubo (Figura 2B) e acondiciona-se em outro tubo, adiciona-se 0,25ml de gluconato de 

cálcio e leva-se para o banho-maria a 37°C por 15 minutos para a produção da trombina 

autógena (Figura 2C e D). O restante do plasma é pipetado juntamente com a zona de névoa 

(Figura 3A e B) e acondicionado em dois outros tubos (Figura 3C).  

 

 

 

 

Figura 2 – Imagens dos passos do protocolo de plasma rico em plaquetas. A – Separação do 
plasma e da porção celular após centrifugação; B – Retirada de 0,4ml da porção superior do 
plasma; C e D – Adição de 0,25ml de gluconato de cálcio ao plasma retirado para a produção da 
trombina autógena. 
 

 

 A   

 C    D 

 B 
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6) Realiza-se uma nova centrifugação dos dois tubos contendo o plasma, a 652G por 5 

minutos. Ao abrir a centrifuga e retirar os tubos observa-se o botão de plaquetas que permanece 

no fundo de cada tubo e o plasma fica separado tomando o restante do tubo (Figura 3D). 

 

 

 

 

Figura 3 – Imagens dos passos do protocolo de plasma rico em plaquetas. A, B e C – 
Pipetagem do plasma (A) juntamente com a zona de névoa (B), e acondicionamento em outros 
dois tubos (C); D – Observação do botão plaquetário no fundo do tubo após a segunda 
centrifugação. 

 

 

7) Retira-se 90% do plasma sobrenadante deixando apenas 0,3ml formados pelo plasma 

e o botão plaquetário em cada tubo (Figura 4A). Agitando o tubo ocorrerá a ressuspensão do 

botão e observa-se o PRP em sua coloração normal (Figura 4B). 

8) Coloca-se no mesmo tubo todo o PRP confeccionado, fornecendo 0,6ml de PRP, dos 

quais, 50µl são enviados ao laboratório para a contagem plaquetária (Figura 4C). 

   A   B 

   C   D 
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9) Após os 15 minutos no banho-maria do tubo da trombina, centrifuga-se a 660G por 

10 minutos. A seguir, por agitação intensa separa-se a o gel formado da parte liquida (Figura 

4D), acondicionando a parte líquida para posterior uso. 

 

 

 

 

Figura 4 – Imagens dos passos do protocolo de plasma rico em plaquetas. A – Retirada de 90% 
do plasma sobrenadante, reduzindo o volume para 0,3ml constituído de plasma e o botão 
plaquetário; B – PRP em sua coloração normal após ressuspensão do botão plaquetário; C – 
Observação do volume final de PRP em um único tubo e da fração destinada à contagem 
plaquetária; D – Agitação intensa da trombina para separação do gel formado e da parte líquida. 
 

 

10) Separa-se em uma seringa uma alíquota de 450µl (0,45ml) da trombina autógena, ou 

seja, 0,45ml do coagulante para 0,55ml de PRP, totalizando uma amostra de 1ml que será 

posteriormente aplicada no animal. 

11) Acondicionam-se o tubo de PRP final e a seringa contendo a trombina autógena, em 

uma caixa de isopor identificada com o nome do paciente. 

  A  B 

   
  C 

  
 D 
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12) No momento do uso do PRP a alíquota contendo a trombina autógena é adicionada 

ao tubo contendo PRP final para confecção do gel de plaquetas. 

A checagem do PRP é obtida pela contagem do número de plaquetas que deve ser igual 

ou superior a 4 a 5 vezes o número de plaquetas do sangue total para ser considerado positivo 

(MARX, 2004). Para a realização dos testes de repetibilidade e reprodutibilidade o protocolo foi 

repetido 11 vezes, em sequência, com o sangue do mesmo animal (cão saudável de 25 kg). 

 

 

3.3 Padronização e teste do uso de duas plataformas de força, simultaneamente, no 

padrão ortostático, em cães   

 

 Inicialmente foi realizada a avaliação biomecânica usando uma plataforma de força em 

padrão ortostático conforme descrito por Barbosa et al. (2011) usando 30 animais. Os resultados 

de percentual de apoio do membro pélvico esquerdo (MPE), membro pélvico direito (MPD), 

membro torácico esquerdo (MTE) e membro torácico direito (MTD), de cada animal foram 

comparados à tabela confeccionada pelo mesmo autor. Esta tabela apresenta o limite superior e 

inferior de valores, por meio da soma e subtração da média e desvio padrão, onde os valores 

localizados fora destes limites significam que há transferência de apoio (Tabela 1).  

 

 

Tabela 1 – Média, desvio padrão, limite superior e limite inferior da porcentagem de apoio do 
MPE, MPD, MTE e MTD, visibilizadas na avaliação sobre a plataforma de força, em padrão 
ortostático, do grupo controle. 
 

 MPE (%) MPD (%) MTE (%) MTD (%) 

Média 16,34 18,75 31,77 33,15 

Desvio Padrão 2,69 5,46 3,90 4,84 

Limite Superior 19,03 24,20 35,67 37,98 

Limite Inferior 13,65 13,29 27,67 28,31 

D: Direito; E: Esquerdo; P: Pélvico; T: Torácico. 
Fonte: Barbosa et al. (2011). 
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Mediante os resultados, foram selecionados sete animais cujos valores estavam dentro 

dos limites da tabela acima e estes foram submetidos à avaliação biomecânica usando duas 

plataformas de força simultaneamente, em padrão ortostático. A padronização do uso das duas 

plataformas em padrão ortostático, simultaneamente, está descrita a seguir. Foram realizados 

cinco posicionamentos, cada um deles contendo três repetições. Os posicionamentos eram: 

quatro membros – o animal tinha os quatro membros sobre a plataforma 1 (Figura 5A); 

membros pélvicos, o animal tinha o MPE na plataforma 1 e o MPD na plataforma 2 (Figura 

5B); membros torácicos, sendo o MTE na plataforma 1 e o MTD na plataforma 2 (Figura 5C); 

torácicos e pélvicos, com os membros pélvicos (MPs) na plataforma 1 e os membros torácicos 

(MTs) na plataforma 2 (Figura 5D); e dois lados,  sendo os MTE/MPE na plataforma 1 e os 

MTD/MTD na plataforma 2 (Figura 5E). Durante a coleta os animais eram posicionados 

sempre pelo mesmo profissional treinado, para garantir o posicionamento adequado dos 

animais, de forma padronizada, mantendo-os estáticos e alinhados, sempre com o corpo em 

linha reta e a cabeça voltada para frente. 

Em cada posicionamento, o animal deveria estar completamente parado durante 5 

segundos, para coleta dos dados. Entre as três repetições em cada posicionamento, houve um 

intervalo de 30 segundos, onde o animal desceu da plataforma e esta foi zerada. Os dados foram 

coletados sobre a plataforma de força OR6-6 AMTI (Advanced Mechanical Technologies 

Incorporation, USA), nivelada ao piso, medindo 464x508x82,5mm (Figura 5F), equipada com 

placa analógica digital ADI 32, amplificador Mas-6 e software específico, localizada no 

Laboratório de Pesquisa e Ensino do Movimento Humano - Biomecânica do Departamento de 

Educação Física e Desportos da Universidade Federal de Santa Maria, e operada por um 

profissional da área. A plataforma realizou a quantificação da magnitude das forças de reação 

do solo (eixos X, Y e Z) por meio de transdutores do tipo strain gages fixados em células de 

carga, localizados nos quatro cantos da plataforma, com frequência de aquisição de dados de 

100 Hz.  

Os dados foram analisados individualmente por um programa específico: Bioanalyses
®
, 

no padrão Balance, transferindo a força de reação ao solo vetor z (fz) de cada tentativa para o 

programa Microsoft Excel
®
, onde após o processamento dos dados o resultado final designou a 

porcentagem (%) média de peso que cada animal apresentou em cada um dos quatro 

posicionamentos. O primeiro posicionamento, quatro membros, foi utilizado apenas como 

parâmetro de peso para os demais posicionamentos.  
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Figura 5 – Coleta de dados na plataforma de força em padrão ortostático, usando duas 
plataformas, simultaneamente, nos cinco posicionamentos, com o animal sendo contido para 
ilustração do procedimento. A – Quatro membros; B – Membros pélvicos; C – Membros 
torácicos; D – Torácicos e pélvicos; E – Dois lados; F – Vista lateral da plataforma de força. 
  

 

Com os resultados da avaliação do percentual do apoio destes sete animais usando uma 

ou duas plataformas, foi realizada estatística descritiva para obtenção da média e desvio padrão 

dos dados, usando o Microsoft Excel
®, e confecção de duas novas tabelas de limite superior e 

 A B 

 C D 

 E F 
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inferior para o uso de uma ou duas plataformas, respectivamente. A fim de estabelecer uma 

tabela de consulta com os parâmetros normais para o uso de duas plataformas, simultaneamente, 

em padrão ortostático em cães, realizou-se uma correlação por regra de três das duas novas 

tabelas confeccionadas com a tabela descrita por Barbosa et al. (2011) usando uma plataforma. 

Este autor usou seis animais adultos saudáveis, de porte semelhante, sem histórico de problemas 

ortopédicos ou demais enfermidades que pudessem comprometer o estudo. Assim, ao fazer a 

correlação com a sua tabela, definiu-se uma tabela adequada para fins de consulta usando duas 

plataformas. 

Os valores apresentados em cada membro, nas duas avaliações dos sete cães (usando 

uma ou duas plataformas), foram comparados pela análise estatística por meio de ANOVA e 

Teste t de Student (LSD), com nível de significância 5% (p < 0,05), usando o programa 

SISVAR
®, para analisar se havia diferença na eficiência de se usar uma ou duas plataformas. 

Posteriormente, foram realizadas estas avaliações em 15 animais, em diferentes momentos, 

totalizando 93 repetições de cada membro para comparação usando uma e duas plataformas, 

analisando estatísticamente pelos testes descritos acima, para confirmar em uma amostra maior, 

se haveria diferença na eficiência de se usar uma ou duas plataformas.  

 

 

3.4 Estudo piloto 

 

Para realizar a padronização de técnicas e o teste da associação do PRP e das CTMo na 

cicatrização óssea cortical em cães, por meio de avaliação clínica, biomecânica, radiológica, e 

histológica, foi realizado um estudo piloto, do qual participaram seis cães, um representante de 

cada grupo a ser realizado posteriormente na fase de execução experimental. Esses animais após 

o estudo, foram castrados e doados, não participando das demais etapas do trabalho. Neste ítem 

se fará uma descrição sucinta da metodologia usada, uma descrição mais detalhada será 

realizada no próximo ítem (ítem 3.5), relativo à execução da fase experimental.  

Os animais foram separados por sorteio aleatório para seis tratamentos. Foi 

confeccionada uma falha elíptica de 1,0x0,4cm na cortical medial diafisária da tíbia direita de 

cada animal, sendo preenchida de acordo com o grupo ao qual o animal pertencia. No cão I com 

solução de cloreto de sódio a 0,9% (Controle), no II com o PRP, no III com a FTCM, no IV 

com a FVE, no V com o PRP associado à FTCM, e no VI com a associação PRP e FVE. Nos 
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cães I, III e IV foi utilizada uma esponja de colágeno absorvível estéril4 como carreador. Nos 

demais grupos o PRP exerceu esta função. 

Os animais foram preparados para a intervenção cirúrgica com jejum sólido de 12 horas, 

líquido de 6h e banho 24 horas antes do procedimento. O protocolo anestésico constou de 

medicação pré-anestésica (MPA) com maleato de acepromazina na dose de 0,05mg kg-1, por via 

intramuscular (IM) e fentanil (5µg kg-1 IM), indução à anestesia geral com propofol na dose de 

4,0mg kg-1, por via intravenosa (IV), anestesia epidural com morfina (0,1mg kg-1), bupivacaína 

0,5% e lidocaína 2,0% (1ml 4kg-1), ambas com vasoconstritor, e a manutenção com isoflurano, 

vaporizado em gás oxigênio a 100% em circuito aberto, por ventilação espontânea.  

Após a MPA, foi realizada a tricotomia ampla das regiões de acordo com o tipo de 

material a ser coletado. Para punção de medula óssea: úmero bilateral, e fossa trocantérica do 

fêmur bilateral (cães III e V); para coleta de tecido adiposo: região inguinal (cães IV e VI); 

coleta de sangue jugular: cervical ventro-lateral (cães II, V e VI); e para acesso cirúrgico à tíbia 

direita em todos os animais. Foi administrado antibiótico profilático (cefalotina sódica, 30mg 

kg-1 IV) 30 minutos antes do ato operatório em todos os animais. A antissepsia do local foi 

realizada com álcool-iodo-álcool. O decúbito foi lateral para as coletas de MO e ventrodorsal 

para as coletas de gordura e intervenção cirúrgica. Foi realizada contagem plaquetária dos 

animais II, V e VI, permitindo obtenção de um padrão de sangue total inicial que foi comparado 

com a contagem após o protocolo laboratorial de confecção do PRP.  

Para a extração e isolamento da FTCM da medula óssea, os animais já anestesiados 

foram colocados em decúbito lateral direito inicialmente e esquerdo, na sequência, para a coleta 

de medula óssea. As amostras foram obtidas segundo a técnica de Olsson (2009), e processadas 

por meio da técnica descrita por Boyum (1968). O processamento do PRP foi realizado segundo 

a técnica descrita acima no ítem 3.1. A extração do TA e processamento da FVE foram 

realizados conforme técnica descrita por Treichel et al. (2011). 

Cada um dos cães foi submetido à terapia anti-inflamatória de meloxican a 0,1mg kg-1 

de peso corporal, por via subcutânea (Sc), a cada 24 horas (SID), por quatro dias e cloridrato de 

tramadol a 4mg kg-1, Sc, a cada 12 horas (BID), por três dias, e curativos, diários ou a cada 48 

horas, das feridas de pele com solução de cloreto de sódio 0,9%. Os pontos de pele dos animais 

foram retirados decorridos sete dias de pós-operatório. Os membros operados foram mantidos 

com bandagem de Robert Jones modificada durante sete dias, trocada a cada 48 horas para 

visibilização dos pontos, ou sempre que fosse retirada. Os animais permaneceram em gaiolas 

                                                 
4 Gelfoam®. Pharmacia Brasil ltda. São Paulo, Brasil. 
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individuais até o final das avaliações, aos 30 dias, com dois passeios individuais diários no 

solário, e um passeio diário externo sob guia. 

Foram realizadas avaliações clínicas diárias, dos graus de claudicação, segundo 

classificação de Barbosa et al. (2012) semanalmente, exames radiográficos e mensuração da 

perimetria da coxa no pós-operatório imediato, aos 7, 14, 21 e 30 dias. Foi realizada avaliação 

biomecânica na plataforma de força em padrão ortostático segundo técnica descrita por Barbosa 

et al. (2011) antes do procedimento, aos 10, 20 e 30 dias para análise da transferência de peso.  

As biópsias para avaliação histológica foram realizadas aos 15 e 30 dias, mediante 

anestesia geral e analgesia anteriormente descritas. Aos 15 dias durante a biópsia retirava-se 

todo o tecido neoformado, refazendo-se a falha e aumentando-a para 1,5x0,4cm e realizando um 

novo tratamento. O material foi conservado em formol tamponado por 24hs, passando, a seguir, 

ao processo de descalcificação por 30 dias, e após, incluído em blocos de parafina para posterior 

confecção das lâminas. Nos fragmentos provenientes da biópsia de 15 dias não foi necessária à 

descalcificação. Para o estudo histológico foram utilizadas três colorações: HE e VK 

(histoquímica) e Vi (imuno-histoquímica). Os animais foram doados após o término das 

avaliações e completo restabelecimento, a partir de 15 dias da última biópsia. 

 

 

3.5 Execução da fase experimental 

 

3.5.1 Agrupamento das unidades 

 

Os animais foram separados por sorteio aleatório em seis grupos de cinco animais 

cada. Foi confeccionada uma falha elíptica de 1,0x0,4cm na cortical medial diafisária da tíbia 

direita de cada animal, que foi preenchida de acordo com o grupo ao qual o animal pertencia. 

Aos 15 dias, após a realização da biopsia, retirou-se todo o tecido neoformado, aumentou-se o 

comprimento da falha para 1,5cm e realizou-se o mesmo tratamento anterior de acordo com 

os grupos. No grupo G1, a falha foi preenchida com solução de cloreto de sódio a 0,9% 

(Controle), no grupo G2 com o PRP, no grupo G3 com a FTCM, no grupo G4 com a FVE, no 

grupo G5 com o PRP associado à FTCM, e no grupo G6 com a associação PRP e FVE. Nos 

grupos G1, G3 e G4 foi utilizada uma esponja de colágeno absorvível estéril como carreador. 

Nos demais grupos o PRP exerceu esta função. O fluxograma das atividades realizadas para 

determinar a eficácia do PRP e das CTMo, em suas frações: FTCM originada da medula óssea 
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e FVE derivada do tecido adiposo, na cicatrização óssea cortical em cães, está delineado na 

figura 6. 

 

 

 

 

 

 

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Fluxograma das atividades realizadas para determinar a eficácia do PRP e das 
CTMo, em suas frações: FTCM originada da medula óssea, e FVE derivada do tecido 
adiposo, na cicatrização óssea cortical em cães. 
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3.5.2 Período Pré-cirúrgico 

 

A preparação para a intervenção cirúrgica e procedimento anestésico foram 

semelhantes ao estudo piloto e estão descritos no ítem 3.4.  

Foi realizada a tricotomia ampla das regiões de acordo com o tipo de material a ser 

coletado. Para punção de medula óssea: úmero bilateral, e fossa trocantérica do fêmur 

esquerdo (G3 e G5); para coleta de tecido adiposo: região inguinal (G4 e G6); coleta de 

sangue jugular: cervical ventro-lateral (G2, G5 e G6); e para acesso cirúrgico à tíbia direita 

em todos os animais. No momento da intervenção cirúrgica foi administrado antibiótico 

profilático à base de cefalotina sódica (30mg kg-1 IV) em todos os animais. A antissepsia do 

local foi realizada com álcool-iodo-álcool. O decúbito foi lateral para as coletas de MO e 

ventro-dorsal para as coletas de TA e intervenção cirúrgica. 

Nos animais dos grupos G2, G5 e G6 na sequência da coleta asséptica do sangue para 

produção do PRP por punção jugular, foram coletados 3ml de sangue no mesmo vaso, para 

realização de hemograma e contagem plaquetária. Nos demais animais o sangue foi coletado 

na veia safena. O hemograma e contagem plaquetária foi realizado em todos os animais, 

permitindo a comprovação da normalidade dos parâmetros hematológicos e obtenção de um 

padrão plaquetário no sangue total inicial a ser comparado com a contagem após o protocolo 

laboratorial de confecção do PRP nos grupos G2, G5 e G6.  

 

 

3.5.3 Coleta de medula óssea  

 

Para a extração e isolamento da FTCM da medula óssea, os animais foram 

anestesiados e colocados em decúbito lateral (Figura 7A) direito, inicialmente, e esquerdo, na 

sequência para a coleta da medula óssea. As amostras foram obtidas com auxílio de uma 

agulha do tipo Steins por punção na fossa intertrocantérica femoral esquerda (Figura 7B) e 

punções laterais ao tubérculo maior do úmero (Figura 7C) bilateralmente. 
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Figura 7 – Ilustrações da coleta de medula óssea. A – Posicionamento e preparação cirúrgica 
asséptica para a coleta; B e C – Punção com uma agulha do tipo Steins na fossa 
intertrocantérica femoral esquerda (B), e lateral ao tubérculo maior do úmero esquerdo(C); D 
e E – Obtenção do sangue da MO mediante pressão negativa com uma seringa de 10ml 
previamente heparinizada na fossa intertrocantérica femoral esquerda (D) e lateral ao 
tubérculo maior do úmero esquerdo (E); F – Tranferência da MO para uma bolsa de transporte 
que funcionou como bolsa de coleta, contendo 0,2ml de heparina e 10ml de solução de cloreto 
de sódio a 0,9% para cada 100ml de sangue de medula. 
 
 

  A  B 

  C  D 

  E     F 
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Após introdução da agulha, o sangue da MO foi obtido mediante punção rotacional e 

aspiração, sendo extraído com auxílio de seringas de 10ml previamente heparinizadas5 

mediante aplicação de pressão negativa (Figura 7D e E). Foi coletada uma quantidade total de 

10ml kg-1, obtidos em três pontos de coleta, sendo coletados 3,4ml kg-1 em cada ponto. Aos 

15 dias, quando foi realizada a biópsia e novo tratamento passou a se coletar 5ml kg-1, obtidos 

em três pontos de coleta conforme descrito anteriormente.  

Esse material foi transferido para uma bolsa de transporte, funcionando como bolsa de 

coleta da medula, contendo 0,2ml de heparina e 10ml de solução de cloreto de sódio a 0,9% 

para cada 100ml de sangue de medula (Figura 7F). O total de sangue intramedular coletado 

foi filtrado pelo filtro contido em um equipo de transfusão e um filtro de 500µm, ambos 

acoplados em linha à bolsa de coleta de MO, e acondicionado em uma bolsa de transporte e 

encaminhado de forma asséptica ao Laboratório de Terapia Celular Regenerativa para o 

processamento.  

 

 

3.5.4 Coleta do tecido adiposo  

 

O fragmento de tecido adiposo pesando 5g foi obtido por meio de incisão paramediana 

na região inguinal (Figura 8A). O tecido adiposo foi identificado, divulsionado e seccionado 

com a tesoura de Metzembaun (Figura 8B). Eventuais vasos sangrantes foram pinçados e 

ligados com fio absorvível sintético 3.0 poliglactina 9106. O tecido subcutâneo foi reduzido 

com pontos em Sultan (Figura 8C) seguidos de sutura simples contínua (Figura 8D), ambos 

utilizando fio absorvível sintético 3.0 poliglactina 910. A dermorrafia foi realizada com 

pontos isolados simples, utilizando-se fio inabsorvível sintético mononáilon 4.07 (Figura 8E), 

sendo estes removidos aos sete dias de pós-operatório. 

Imediatamente após a coleta, o fragmento de TA foi depositado em um recipiente de 

vidro, estéril, contendo 150ml de solução de Hanks8 (Figura 8F). O frasco foi identificado, 

pesado, e encaminhado de forma asséptica ao Laboratório de Terapia Celular Regenerativa. 

 

 

 

                                                 
5 Heparin® (5.000 UI). Cristália. Itapira, SP. 
6 Vycril®. Ethicon-Johnson. São José dos Campos, SP. 
7 Mononylon®. Ethicon-Johnson. São José dos Campos, SP. 
8 Hanks’Balanced Salts H1387-1L®. Sigma-Aldrich. Saint Louis, EUA 
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Figura 8 – Ilustrações da coleta de tecido adiposo. A – Incisão paramediana na região inguinal 
para obtenção do TA; B – Divulsão e secção do TA com a tesoura de Metzembaun; C – 
Reaproximação do tecido subcutâneo por pontos em Sultan com fio absorvível sintético 3.0 
poliglactina 910; D – Redução do tecido subcutâneo por sutura simples contínua com fio 
absorvível sintético 3.0 poliglactina 910; E – Dermorrafia por pontos isolados simples com fio 
inabsorvível sintético mononáilon 4.0; F – Deposição do TA em um recipiente de vidro, 
estéril, contendo 150ml de solução de Hanks para encaminhamento asséptico ao laboratório.  
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3.5.5 Protocolos laboratoriais 

 

3.5.5.1 Protocolo laboratorial do plasma rico em plaquetas  

 

O protocolo laboratorial do PRP foi realizado de forma asséptica dentro da capela de 

fluxo laminar, com os materiais esterilizados por autoclavagem ou radiação por luz UV, e está 

descrito anteriormente no item 3.2 relativo à elaboração de um novo protocolo de PRP 

eficiente para cães. 

A checagem do PRP foi obtida pela contagem do número de plaquetas que deve ser 

igual ou superior a 4 a 5 vezes o número de plaquetas do sangue total para ser considerado 

positivo (MARX, 2004). 

 

 

3.5.5.2 Processamento da fração total das células mononucleares  

 

O processamento da FTCM da medula óssea foi realizado de forma asséptica, dentro 

da capela de fluxo laminar, com os materiais esterilizados por autoclavagem, radiação ou 

filtração. No interior da capela, desinfetada com álcool 70% e estéril por radiação ultravioleta, 

o sangue da MO contido na bolsa de transporte foi separado em tubos Falcon de 50ml 

contendo um gradiente de densidade Ficoll-hypaque9 na proporção de 1:1 de sangue: 

gradiente, de acordo com a técnica de Boyum (1968), modificada por Olsson (2009).  

O tubo contendo a FTCM e o gradiente foi centrifugado a 440G em temperatura 

ambiente, durante 25 minutos, proporcionando a sedimentação das hemácias e granulócitos e 

a visualização de um halo contendo as células mononucleares. Este halo contendo a fração foi 

aspirado com pipeta automática e depositado em outro tubo Falcon. Após foi lavado com 

10ml de Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium (DMEM)10 associado ao soro fetal bovino 

(SFB)11, para ser centrifugado a 440G, por 5 minutos, com o intuito de remover o gradiente de 

densidade. O sobrenadante foi removido e o halo de células foi novamente lavado com 10ml 

de DMEM associado ao SFB, centrifugado a 440G por mais 5 minutos. Após a remoção do 

sobrenadante, foi obtido na base do tubo como produto final, um botão celular (pellet).  

                                                 
9 Histopaque 1077®. Sigma-Aldrich. Saint Louis, EUA. 
10 Gibco 11885®. Invitrogen. São Paulo, SP. 
11 Foetal Bovine Serum®. Sigma-Aldrich. Saint Louis, EUA. 
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Uma pequena alíquota (70µl) das FTCM suspensas foi colhida com pipeta automática 

para a quantificação manual da porcentagem de células mononucleares e teste de viabilidade 

celular com o corante azul de Trypan 1%12, em lâmina de Neubauer. O restante do botão 

celular, aproximadamente 1ml, contendo a FTCM foi aplicado imediatamente nos grupos 

respectivos. 

 

 

3.5.5.3 Isolamento da fração vascular estromal  

 

Para o isolamento da FVE, seguindo os princípios assépticos descritos anteriormente, 

no interior da capela de fluxo laminar, o recipiente foi transferido para uma placa de Petri por 

meio de uma pinça de dissecação. Com o auxílio de uma tesoura se seccionou a gordura em 

fragmentos menores até ela não poder ser sustentada pela pinça. O TA fragmentado foi lavado 

com a solução de Hanks com o auxílio de uma peneira que não permitia a passagem da 

gordura. A lavagem se repetiu três vezes, para que o tecido e a solução de Hanks adquirissem 

aparência mais clara, diminuindo a contaminação do sangue presente nos fragmentos. 

 Após conclusão desta etapa, a gordura foi transferida para tubos Falcon de 50ml, 

sendo adicionada uma solução de 1mg ml-1 de colagenase tipo II13, na proporção de 1:3, ou 

seja, para 5g de tecido adiposo foram necessários 15ml de colagenase, de acordo com a 

técnica de Treichel et al. (2011) modificada. A modificação da técnica se caracterizou por 

meio da redução da quantidade de TA de 10g para 5g e uso apenas da colagenase tipo II ao 

invés das colagenases tipo I14 e II. Os tubos foram tampados e lacrados com uma película 

semitransparente, resistente à água15, e encaminhados para o banho-maria. 

 Os tubos contendo o TA com a colagenase permaneceram no banho-maria a uma 

temperatura de 37°C, agitados manualmente a cada 5 minutos, durante 25 minutos 

aproximadamente. Nessas condições a colagenase promoveu a digestão do colágeno, 

permitindo que vários tipos celulares sejam liberados do tecido. Os tubos foram inspecionados 

frequentemente, pois a obtenção de um aspecto leitoso é o indicativo que a digestão foi 

completada. 

 Ao ser observado o aspecto leitoso, os tubos foram retirados do banho-maria, e 

encaminhados à capela de fluxo laminar. Dada a citotoxicidade da colagenase, faz-se sua 

                                                 
12 Trypan Blue®. Acros Organic. Geel, Bélgica. 
13 Collagenase Type II C6885®. Sigma-Aldrich. Saint Louis, EUA 
14 Collagenase Type I C0130®. Sigma-Aldrich. Saint Louis, EUA 
15 Parafilm “M”®. Pechinery Plastic Packaging. Chicago, EUA 
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neutralização pela adição de um meio completo em volume de 1:1. Portanto, como existe 5ml 

de gordura mais 15ml de colagenase, foram adicionados 20ml de DMEM contendo 10% de 

SFB, e o total foi distribuído de maneira equivalente, em dois novos tubos Falcon. 

Os tubos foram centrifugados a 600G, em temperatura ambiente por 5 minutos. 

Realizou-se uma agitação manual vigorosa dos tubos, com objetivo de romper os adipócitos, 

liberando mais células mononucleares. Após, os tubos foram recolocados na centrífuga, por 

mais 5 minutos, com a mesma rotação, para ocorrer deposição da FVE na base do tubo. O 

sobrenadante foi descartado e a fração lavada com meio completo e centrifugada a 440G, 

durante 5 minutos. Repetiu-se o procedimento de lavagem e ao término da nova centrifugação 

o sobrenadante foi descartado, e a FVE ressuspendida em 1ml de meio completo. Uma 

pequena alíquota (70µl) da FVE suspensa foi colhida com pipeta automática para a 

quantificação manual da porcentagem de células mononucleares e teste de viabilidade celular 

com o corante azul de Trypan 1%, em lâmina de Neubauer. O restante do botão celular 

contendo a FVE foi aplicado imediatamente em seus respectivos grupos. 

 

 

3.5.6 Intervenção Cirúrgica 

 

Para a intervenção cirúrgica os animais foram posicionados em decúbito dorsal e por 

meio do acesso medial foram incisados a pele e tecido subcutâneo na região diafisária da tíbia 

direita, iniciando a incisão de acordo com a localização da falha a ser realizada. O local da 

falha foi 2,88cm abaixo da crista da tíbia, quando o comprimento do osso mensurado a partir 

da crista seguindo distalmente foi de 10,6cm realizando uma correção por regra de três para 

adequar a distância da crista da tíbia até o início da falha, ao comprimento do osso de cada 

animal. Todas as medidas foram realizadas por meio de um paquímetro previamente 

esterilizado (Figura 9A e B). Seguiu-se a divulsão na fascia crural expondo a cortical medial 

diafisária da tíbia (Figura 9C). Com o auxílio de uma furadeira especial portátil e uma broca 

trefina (Figura 9D), umidecendo a região com a asperção intermitente de solução de cloreto 

de sódio 0,9%, por meio de uma seringa de 10ml, realizou-se uma falha elíptica de 1,0x0,4cm 

na cortical medial diafisária da tíbia direita (Figura 9E) de cada animal. A verificação tanto do 

tamanho da falha (Figura 9F) quanto da distância em relação à crista da tíbia (Figura 10A) 

foram conferidas por meio do paquímetro estéril. 
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Figura 9 – Ilustrações da intervenção cirúrgica. A e B – Uso do paquímetro estéril para 
mensurar o comprimento tibial (A) e a distância entre a crista tíbia e o início da falha (B); C – 
Acesso cirúrgico expondo a cortical medial diafisária da tíbia; D – Realização da falha óssea 
por meio de uma furadeira especial portátil e uma broca trefina; E – Falha elíptica de 
1,0x0,4cm na cortical medial diafisária da tíbia; F – Conferência do comprimento da falha 
com paquímetro estéril. 
 

 

A falha foi preenchida de acordo com o grupo a que o animal pertencia conforme 

descrito anteriormente. Após, a fáscia crural (Figura 10B e C) e o tecido subcutâneo foram 

reaproximados com um padrão de sutura simples contínua, usando fio inabsorvível 

A  B 

C  D 

E  F 
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mononáilon no 4-0 (Figura 10D). A pele foi suturada com fio inabsorvível mononáilon no 4-0, 

com pontos isolados simples (Figura 10E). 

 

 

 

 

Figura 10 – Ilustrações da intervenção cirúrgica. A – Verificação da distância da falha até a 
crista da tíbia com paquímetro estéril; B e C – Reaproximação da fáscia crural por sutura 
simples contínua com mononáilon no 4-0; D – Síntese do tecido subcutâneo por sutura 
simples contínua com mononáilon no 4-0; E – Dermorrafia por pontos isolados simples com 
mononáilon no 4-0; F – Bandagem de Robert Jones modificada. 
 
 

  A  B 

  C  D 

  E  F 
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3.5.7 Pós-operatório  

 

A terapia anti-inflamatória e analgésica, os curativos e a bandagem de Robert Jones 

modificada (Figura 10F) utilizados foram os mesmos do estudo piloto e estão descritos no 

ítem 3.4. Os animais permaneceram em gaiolas individuais até o final das avaliações, aos 45 

dias, com dois passeios individuais diários no solário, e um passeio diário externo sob guia. 

 

 

3.5.8 Avaliações pós-operatórias 

 

3.5.8.1 Avaliação clínica 

 

A avaliação clínica foi realizada diariamente. A ferida cirúrgica foi inspecionada 

quanto à presença de reação inflamatória, sinais de deiscência e infecção da ferida cirúrgica. 

A avaliação da reação inflamatória foi baseada na presença de edema e dor e foi graduada em 

ausente, discreta, moderada e intensa. Também foi avaliado o comportamento do animal, 

classificando-o como apático, quieto, ativo e extremamente ativo. 

 

 

3.5.8.2 Avaliação radiográfica 

 

Foi realizado o controle radiográfico em dois posicionamentos: médio-lateral e crânio-

caudal, antes da realização do procedimento cirúrgico em ambos os membros pélvicos, para 

garantir a inexistência de qualquer problema osteoarticular que comprometesse o estudo, e no 

membro pélvico direito, no pós-operatório imediato, aos 7, 15, 21, 30, 37 e 45 dias. 

Para avaliação radiográfica foi realizado um estudo cego, constituído de três avaliadores, 

em que foi conferido um percentual de 0 a 100% para a cicatrização óssea por meio das 

diferenças de densidade radiográfica. O estudo foi realizado pelos avaliadores individualmente, 

em dois momentos diferentes. No primeiro momento, foram avaliados ambos os 

posicionamentos, por meio da colocação simultânea no negatoscópio de todas as películas dos 

diferentes tempos de um mesmo animal, classificando comparativamente a taxa de crescimento 

ósseo por meio das diferenças de densidade radiográfica e preenchimento de uma tabela. Em 

um segundo momento, realizou-se a avaliação e classificação das radiografias, somente no 

posicionamento médio-lateral, colocando-se todas as películas de um mesmo tempo de 
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avaliação, simultaneamente em diversos negatoscópios, situados lado a lado, para serem 

comparadas e preenchendo outra tabela, evitando erros na avaliação no intervalo de retirada e 

recolocação das películas.  

A média dos percentuais fornecidos para cada animal nos diferentes tempos, nos dois 

momentos de um mesmo avaliador forneceu os valores inferidos por ele, sendo os valores 

acomodados em uma terceira tabela. Os percentuais inferidos ao posicionamento crânio-caudal 

foram utilizados somente para correções em caso de dúvida no posicionamento médio-lateral. 

Após avaliação dos três avaliadores, foi realizada uma média entre os valores inferidos por eles, 

fornecendo uma nova tabela com os valores finais do percentual de cicatrização de cada animal 

nos diferentes tempos. Procedeu-se então à análise estatística entre tempos, intra-grupos e entre 

grupos por meio de ANOVA e Teste t de Student (LSD), com nível de significância 5% (p < 

0,05), usando o programa SISVAR
®. 

 

 

3.5.8.3 Avaliação dos graus de claudicação 

 

Os graus de claudicação foram observados semanalmente, filmados e enviados a dois 

avaliadores para estudo cego, baseados no caminhar e no trotar de cada animal, conforme 

tabela objetiva modificada por Barbosa et al. (2012). 

Grau I – não há uso nem apoio do membro; 

Grau II – não há suporte de peso em estação, uso claudicante ao caminhar, elevando-o 

ao correr;  

Grau III – não há suporte do peso em estação, uso normal do membro ao caminhar, às 

vezes claudicando ao correr; 

Grau IV – uso e apoio normal em estação e ao caminhar, às vezes claudicando ao 

correr; 

Grau V – normal, uso funcional do membro em estação, caminhando e correndo, com 

suporte total de peso. 

 

3.5.8.4 Mensuração do perímetro da coxa 

 

Para avaliar o grau de atrofia foi realizada a mensuração do perímetro da coxa, em 

ambos os membros pélvicos de cada animal, com o auxílio de uma fita maleável de escala 
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métrica graduada em centímetros no terço médio da articulação fêmur-tíbio-patelar, antes do 

procedimento, nos dias 0, 7, 15, 21, 30, 37 e 45 dias. 

 

 

3.5.8.5 Avaliação biomecânica  

 

A avaliação biomecânica foi realizada na plataforma de força em padrão ortostático, 

usando-se duas plataformas simultaneamente, segundo técnica descrita no item 3.3. Foram 

realizadas coletas de dados nos dias 0 (anterior ao procedimento cirúrgico), 7, 15, 21, 30, 37 e 

45. Após coletada, cada tentativa foi designada por um número de identificação e registrada 

em uma ficha individual específica para posterior análise dos dados (Figura 11).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 – Ficha individual dos dados da plataforma de força, onde foi registrada cada 
tentativa para posterior análise de dados. 
 

 

 

FICHA INDIVIDUAL DOS DADOS DA PLATAFORMA DE FORÇA 
 

Nome: __________  Cão Número: _____   Grupo: _____  Data da cirurgia: ________ 
Avaliação Número: ________ 
 
Data: ______________   Peso: ___________   Freqüência: 100 Hz    Tempo: 5 segundos 
 
4 Membros:   
                     1. Laeticiavet __________ 
                     2. Laeticiavet __________ 
                     3. Laeticiavet __________ 
 
Membros Pélvicos:                                             Torácicos e pélvicos: 

1. Laeticiavet __________                              1. Laeticiavet _________ 
2. Laeticiavet __________                              2. Laeticiavet _________ 
3. Laeticiavet __________                              3. Laeticiavet _________ 

 
Membros Torácicos                                            2 Lados: 

1. Laeticiavet  __________                           1. Laeticiavet _________ 
2. Laeticiavet __________                            2. Laeticiavet _________ 
3. Laeticiavet __________                            3. Laeticiavet _________ 
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Os dados foram analisados individualmente por um programa específico: 

Bioanalyses
®
, no padrão Balance, transferindo a força de reação ao solo (fz) de cada tentativa 

para o programa Microsoft Excel
®
. Neste programa foi realizada a média entre as três 

tentativas de cada posicionamento e após o processamento dos dados o resultado final 

designou a porcentagem (%) média de peso que cada animal apresentou em cada um dos 

quatro posicionamentos, em cada plataforma. O primeiro posicionamento, quatro membros, 

foi utilizado apenas como parâmetro de peso para os demais posicionamentos.  

Para deixar a avaliação ainda mais precisa foi feito um ajuste nestes dados. A análise 

acima definiu valores individuais para o MPE, MPD, MTE, MTD, MPs, MTs, lado esquerdo 

(MTE/MPE) e lado direito (MTD/MPD), em cada avaliação de cada animal nos diferentes 

tempos. Sendo que, a diferença entre o valor de MPs e MPD fornece um segundo valor do 

MPE, e a diferença entre MTE/MPE e MTE fornece um terceiro valor do MPE. Destes três 

valores de MPE (todos formados pela média de três tentativas como descrito acima) aquele 

valor que estivesse mais distante dos outros dois foi eliminado, a fim de tornar a amostra mais 

homogênea sendo a média dos dois valores restantes definida como o novo valor do MPE. 

Este ajuste foi realizado com o MPE, MPD, MTE e MTD em todas as avaliações individuais 

de cada animal, e todas as análises a partir de então foram considerando estes valores. 

 A avaliação (av.) inicial de cada animal denominada av.0 para cada membro, foi 

considerada como parâmetro normal para aquele animal, sendo as demais avaliações do 

mesmo animal comparadas a ela. Para avaliar, qualitativa e quantitativamente, a transferência 

de apoio individual entre os diferentes tempos de análise, e a avaliação inicial de cada animal, 

realizou-se a diferença entre cada análise e a avaliação inicial do mesmo animal. Assim, os 

valores negativos definiram uma redução de apoio no membro em questão, os positivos um 

aumento do apoio, e os valores próximos ao zero uma ausência de transferência, 

quantificando a transferência, e podendo ainda inferir a origem e o destino da transferência. 

 Para obtenção de valores passíveis de comparação estatística sem comprometimento 

das diferenças individuais, devido a uma avaliação inicial diferente entre os diversos animais, 

foi realizada uma conversão adequada dos dados iniciais ajustados. Para isto, os valores 

apresentados pela av. 0 foram considerados como 100% e os valores das avaliações seguintes 

(7, 15, 21, 30, 37 e 45 dias) convertidos por meio desta relação, por exemplo: o valor 

convertido da avaliação de 7 dias passa a ser o seu valor inicial (definido pela plataforma e 

ajustado conforme descrito anteriormente) multiplicado por 100% e dividido pelo valor da av. 

0 e assim sucessivamente. Desta forma, procedeu-se a análise estatística entre tempos, 
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intragrupos, entre grupos e entre membros por meio de ANOVA e Teste t de Student (LSD), 

com nível de significância 5% (p < 0,05), usando o programa SISVAR
®.  

Na comparação entre membros a conversão realizada fornece adequadamente a 

comparação entre membros vinculada a avaliação inicial, partindo do princípio que o valor 

inicial de cada membro é 100% e o somatório dos quatro membros seria 400% distribuídos 

igualmente, uma redução ou aumento permite inferir a transferência. Porém, para fins de 

observar a verdadeira relação entre os quatro membros, foi realizada também a análise 

estatística com os dados numéricos iniciais ajustados para avaliação entre membros pelos 

mesmos testes e programa descritos acima. 

 Para avaliar a melhora do apoio foi realizada a análise da transferência de peso do 

MPD, membro onde foi realizada a falha óssea e tratamentos, entre os tempos, por meio da 

comparação entre cada avaliação individual nos diferentes tempos, com a avaliação inicial 

(av0) do MPD do mesmo animal, usando os valores iniciais ajustados. Para isto, foram 

atribuídos valores de 100% para o aumento do apoio no MPD, sendo considerado como 

melhora (M = 100 %), e 0 % para a redução do apoio do MPD, considerado como piora (P = 

0%). Realizou-se a análise estatística por meio de ANOVA e Teste t de Student (LSD), com 

nível de significância 5% (p < 0,05), usando o programa SISVAR
®. 

 

 

3.5.8.6 Avaliação histológica  

 

Para avaliação histológica foi realizada biópsia na interface entre o tecido ósseo 

neoformado e normal aos 15 e 45 dias. Aos 15 dias após a realização da biopsia (Figura 12A, 

B, C e D), retirou-se todo o tecido neoformado, aumentou-se o comprimento da falha para 

1,5cm (Figura 12E). Verificou-se o comprimento (Figura 12F) e largura (Figura 13A) da nova 

falha com o paquímetro estéril, e realizou-se o mesmo tratamento anterior de acordo com os 

grupos (Figura 13B, C, D, E, F, G, H e I). Nos animais em que seria necessária coleta de 

medula óssea passou a se colher 5ml kg-1, divididos em três pontos de coleta conforme 

descrito anteriormente. As biópsias foram realizadas em procedimentos cirúrgicos assépticos, 

com anestesia geral, conforme especificado no item 3.5.6 relativo à intervenção cirúrgica. 

Como aos 15 dias a consistência entre o fragmento de osso neoformado e o do osso 

normal eram muito diferentes, eles se desvencilharam durante a biópsia e foram enviados ao 

laboratório para serem emblocados separados, sendo denominados: 15 dias novo e 15 dias 

normal. Os fragmentos de 15 dias (normal) e 45 dias foram descalcificados, enviados a um 
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laboratório de patologia para emblocamento em parafina, preparação das lâminas e suas 

colorações e posterior avaliação histológica por profissional qualificado. 

 

 

 

 

Figura 12 – Ilustrações da biópsia de 15 dias e aumento da falha óssea. A, B e C – Remoção 
do osso neoformado; D – Remoção de um fragmento de osso normal em interface com o osso 
neoformado; E – Nova falha óssea medindo 1,5x0,4cm; F – Verificação do comprimento da 
nova falha óssea. 
 

 

  A     B 

  C   D 

  E   F 
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Figura 13 – Ilustrações do aumento da falha óssea e da repetição dos tratamentos aos 15 dias. 
A – Verificação da largura da nova falha óssea; B e C – Uso de esponja de gelatina embebida 
em solução de cloreto de sódio a 0,9% no G1; D – Uso de esponja de gelatina embebida na 
FTCM no G3; E – FTCM associada ao PRP antes da adição da trombina autógena para 
formação do gel; F – Associação da FVE ao PRP em gel para aplicação no G6; G – 
Associação FTCM e PRP em gel para uso no G5; H – FVE para aplicação associada à esponja 
de gelatina no G4; I – PRP em gel para aplicação no G2. 
 

 

 

 

      H 
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As colorações histológicas utilizadas foram HE, VK para o estudo histoquímico e Vi 

para a análise imuno-histoquímica. O HE foi usado para se ter uma idéia geral da evolução 

das lesões. O VK foi usado para evidenciar o osso em degradação, bem como a evolução das 

trabéculas neoformadas. A marcação pela Vi foi realizada para evidenciar células do tecido 

conjuntivo (fibroblastos) e células endoteliais, para permitir a contagem de vasos sanguíneos 

neoformados nos cortes histológicos. 

Foi realizada avaliação qualitativa de forma descritiva e quantitativa por meio da 

estatística. Para ambas as avaliações todas as lâminas em suas três colorações nos diferentes 

tempos de cada animal foram analisadas por profissional qualificado, em cinco momentos 

diferentes, com intervalo mínimo de uma semana. Na avaliação quantitativa foi estabelecido 

um escore de 0 a 100% para a presença de: tecido fibrovascular (TFV), osso neoformado 

(OSSO NEO), número de células (Nº cel), medula óssea funcional (MOF). A análise 

estatística foi realizada entre tempos, intragrupos e entre grupos por meio de ANOVA e Teste t 

de Student (LSD), com nível de significância 5% (p < 0,05), usando o programa SISVAR
®. A 

análise de correlação entre as variáveis TFV, OSSO NEO, Nº cel, e MOF foi feita pelo Teste 

de Correlação usando o Microsoft Excel
®. 

Para a quantificação de vasos aos 15 dias, as lâminas coradas por Vi aos 15 dias com 

melhor qualidade de imagem, foram submetidas à fotografia digital por meio de um 

microscópio invertido16 usando o software Axiovision
®, capturando a imagem de 20 campos 

de cada grupo, escolhidos aleatoriamente, com objetiva (obj) de 20x para contagem posterior. 

A contagem dos vasos foi realizada por profissional qualificado por meio do software 

ImageJ
®
. A análise estatística da quantificação dos vasos foi realizada por meio de ANOVA e 

Teste t de Student (LSD), com nível de significância 5% (p < 0,05), usando o programa 

SISVAR
®. 

 

3.5.9 Doação dos animais 

 

Os animais foram castrados na biópsia de 45 dias e encaminhados para adoção a partir 

de 15 dias após o procedimento, sendo todos os cães doados ao fim do trabalho. 

 

 

 

                                                 
16  ZEISS AXIOVERT 40 CFL com AXIOCAM MRC, CARL ZEISS, Alemanha. 
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4. RESULTADOS  
 

 

4.1 Elaboração de um protocolo de plasma rico em plaquetas eficiente para cães 

 

O protocolo de PRP elaborado concentrou adequadamente as plaquetas, e forneceu 

uma relação média de 5,26 ± 0,8 vezes o valor plaquetário inicial presente no sangue total. A 

contagem plaquetária inicial do sangue do total dos testes de repetibilidade e 

reprodutibilidade foi de 201.000 plaquetas por microlitro, e as concentrações plaquetárias do 

PRP e a relação entre o número de plaquetas no PRP e no sangue total estão disponíveis na 

tabela abaixo (Tabela 2). 

 

 

Tabela 2 – Média, desvio padrão, número de plaquetas no PRP, e a relação entre o número de 
plaquetas no PRP e no sangue total que possuía 201.000 plaquetas por microlitro, nas 11 
repetições realizadas para os testes de repetibilidade e reprodutibilidade. 

 

Repetição Nº plaquetas PRP (plaq µl-1) Relação PRP/sangue total 

1 1.068.474 5,30 

2 1.031.077 5,13 

3 827.009 4,11 

4 1.282.168 6,38 

5 1.250.114 6,22 

6 1.191.348 5,93 

7 945.599 4,70 

8 931.794 4,63 

9 1.047.104 5,20 

10 843.036 4,19 

11 1.228.745 6,10 

Média 1.058.770 5,26 

DP 162.225 0,81 

DP: Desvio padrão; plaq: Plaquetas; PRP: Plasma rico em plaquetas. 
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A análise morfológica demonstrou a manutenção da integridade plaquetária e sua 

permanência no estado inativo, com formato discóide, sem emissão de pseudópodes. O uso 

da trombina autógena também foi eficiente, promovendo a formação do gel, em 

aproximadamente 60 segundos, a partir da proporção de 1:2, ou seja, 1 parte de trombina 

autógena para 2 partes de PRP respectivamente, sendo padronizada em 0,82:1 de trombina 

autógena e PRP respectivamente, para o estudo posterior para fins de comparação entre 

grupos.  

 

 

4.2 Padronização e teste do uso de duas plataformas de força, simultaneamente, no 

padrão ortostático, em cães    

 

As novas tabelas de limite superior e inferior, elaboradas a partir da estatística 

descritiva do percentual de apoio dos sete animais, para uso de uma ou duas plataformas, 

simultaneamente, no padrão ortostático, estão apresentadas abaixo (Tabelas 3 e 4).  

A tabela de consulta com os parâmetros normais para o uso de duas plataformas, 

simultaneamente, no padrão ortostático em cães (Tabela 5) estabelecida por meio da 

correlação entre as tabelas 3 e 4 com a descrita por Barbosa et al. (2011), está representada 

graficamente abaixo (Gráfico 1). 

Após comparação dos valores apresentados em cada membro, nas duas avaliações dos 

sete cães (usando uma ou duas plataformas), pela análise estatística por meio de ANOVA e Teste 

t de Student (LSD), com nível de significância 5% (p < 0,05), observou-se que não há diferença 

estatística entre os valores apresentados, ou seja, a eficiência do uso de uma ou duas 

plataformas simultaneamente é a mesma. As representações gráficas dos dados, usando uma e 

duas plataformas, estão disponíveis nos gráficos 2 e 3, respectivamente. 

A análise estatística da avaliação posterior em 15 animais, em diferentes momentos, 

totalizando 93 repetições de cada membro para comparação usando uma e duas plataformas, 

também não apresentou diferença significativa, confirmando que não há diferença na eficiência 

da avaliação biomecânica quanto ao uso de uma ou duas plataformas simultaneamente, podendo 

ser usadas de acordo conforme a disponibilidade do laboratório. A representação gráfica dos 

dados usando uma e duas plataformas, está disponível nos gráficos 4 e 5, respectivamente, 

assim como a média e o desvio padrão, respectivamente (Gráficos 6 e 7). 
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Tabela 3 – Média, desvio padrão, limite superior e limite inferior da porcentagem de apoio do 
MPE, MPD, MTE e MTD, dos sete cães, da avaliação biomecânica na plataforma de força, 
em padrão ortostático, usando uma plataforma. 
 

 MPE (%) MPD (%) MTE (%) MTD (%) 

Média 16,64 18,06 31,27 34,03 

Desvio Padrão 1,31 3,12 2,00 2,99 

Limite Superior 17,95 21,18 33,27 37,01 

Limite Inferior 15,33 14,95 29,27 31,04 

D: Direito; E: Esquerdo; M: Membro; P: Pélvico; T: Torácico. 

 

 

Tabela 4 – Média, desvio padrão, limite superior e limite inferior da porcentagem de apoio do 
MPE, MPD, MTE e MTD, dos sete cães, da avaliação biomecânica na plataforma de força, 
em padrão ortostático, usando duas plataformas, simultaneamente. 
 

 MPE (%) MPD (%) MTE (%) MTD (%) 

Média 17,54 17,70 33,20 31,56 

Desvio Padrão 1,51 1,94 4,36 2,99 

Limite Superior 19,06 19,64 37,55 34,54 

Limite Inferior 16,03 15,77 28,84 28,59 

D: Direito; E: Esquerdo; M: Membro; P: Pélvico; T: Torácico. 

 

 

Tabela 5 – Média, desvio padrão, limite superior e limite inferior da porcentagem de apoio do 
MPE, MPD, MTE e MTD, para consulta dos parâmetros normais, usando duas plataformas de 
força, simultaneamente, no padrão ortostático em cães. 
 

 MPE (%) MPD (%) MTE (%) MTD (%) 

Média 17,22 18,37 33,73 30,74 

Desvio Padrão 3,11 3,39 8,49 4,83 

Limite Superior 20,33 21,76 42,22 35,57 

Limite Inferior 14,12 14,99 25,24 25,91 

D: Direito; E: Esquerdo; M: Membro; P: Pélvico; T: Torácico. 
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Gráfico 1 – Média e desvio padrão da porcentagem de apoio do MPE, MPD, MTE e MTD, 
demonstrando os parâmetros normais usando duas plataformas de força, simultaneamente, no 
padrão ortostático em cães. 
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Gráfico 2 – Porcentagem de apoio do MPE, MPD, MTE e MTD, dos sete cães, na avaliação 
biomecânica sobre a plataforma de força, em padrão ortostático usando uma plataforma. 
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Gráfico 3 – Porcentagem de apoio do MPE, MPD, MTE e MTD, dos sete cães, na avaliação 
biomecânica sobre a plataforma de força, em padrão ortostático usando uma plataforma. 
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Gráfico 4 – Porcentagem de apoio do MPE, MPD, MTE e MTD, das 93 repetições, na 
avaliação biomecânica sobre a plataforma de força, em padrão ortostático usando uma 
plataforma. 
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% Apoio MPE, MPD, MTE e MTD,  93 Repetições, Plat 1 e 2 
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Gráfico 5 – Porcentagem de apoio do MPE, MPD, MTE e MTD, das 93 repetições, na 
avaliação biomecânica sobre a plataforma de força, em padrão ortostático usando duas 
plataformas, simultaneamente. 
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Gráfico 6 – Média e desvio padrão da porcentagem de apoio do MPE, MPD, MTE e MTD, 
das 93 repetições, na avaliação biomecânica sobre a plataforma de força, em padrão 
ortostático usando uma plataforma. 
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Gráfico 7 – Média e desvio padrão da porcentagem de apoio do MPE, MPD, MTE e MTD, 
das 93 repetições, avaliação biomecânica sobre a plataforma de força, em padrão ortostático 
usando duas plataformas, simultaneamente. 
 

 

4. 3 Estudo piloto 

 

Com relação às contagens e viabilidades, na FTCM da MO obtiveram-se contagens 

médias de 2,0x108 células-tronco mononucleares e 4,0x107 células kg-1 infundidas nos 

animais, e viabilidade média de 90%. Na FVE do TA, contagens de 3,0x106 células-tronco 

mononucleares e 0,5x106 células kg-1 infundidas nos cães, e viabilidade média de 50%.  

 O protocolo de elaboração do PRP concentrou, aproximadamente, sete vezes o valor 

plaquetário inicial presente no sangue total. Os animais possuíam, em média, 250.000 

plaquetas µl-1 no sangue total, e após o processamento do sangue produziram um PRP com 

1.750.000 plaquetas µl-1, em média.  

 O grau de claudicação variou entre os animais conforme o comportamento individual, 

sendo os mais ativos os primeiros a chegarem ao grau V. As medidas obtidas por meio da 

mensuração da perimetria da coxa neste trabalho não variaram entre as avaliações individuais 

de cada animal. 

 O exame radiográfico aos 30 dias não demonstrou completa cicatrização em nenhum 

dos animais. Os animais I (Controle) e III (FTCM) obtiveram imagem radiográfica mais 

compatível com a cicatrização e, coincidentemente eram os animais mais agitados. O animal 

V (FTCM + PRP) apresentou radiograficamente um calo ósseo mais proeminente. Porém, 
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com relação ao preenchimento da falha foi classificado abaixo dos animais I e III e acima dos 

demais.  

As avaliações biomecânicas aos 10, 20 e 30 dias de cada animal estão descritas a 

seguir. O animal I, na av.10  reduziu o apoio no MPE, MPD e MTE, tranferindo para o MTD. 

Na av.20 reduziu o peso do MPE e MTE, transferindo uma pequena parcela para MPD e a 

maior parte para MTD, mantendo transferência semelhante na av.30. O cão II na av.10, 

diminuiu o apoio no MPD e MPE, invertendo a transferência para o MTE. Em av.20 reduziu a 

porcentagem de transferência do MPD e MPE para o MTE, mas passou a retirar peso do MTD 

e passar para o MTE. Em av.30 reduziu ainda mais a porcentagem de transferência do MPE 

para o MTE, passou a apoiar mais MPD que em av.0, mas aumentou o desvio de MTD para 

MTE. 

 O animal III, na av.10 reduziu o apoio do MPE, MPD e MTE desviando para MTD. 

Na av.20 manteve semelhante o desvio do MPE e MTE para MTD, porém aumentou o apoio 

em MPD. Na av.30 manteve  a redução do apoio no MPE, aumentou a redução no MTE, 

transferindo uma maior parcela para MPD e o restante para MTD. O cão IV (FVE) na av.10 

reduziu o peso do lado direito e tranferiu uma pequena fração para o MPE e o restante para o 

MTE. Na av.20 a transferência do lado esquerdo para o direito passou a ser dividida 

igualmente entre MPD e MTD. Na av.30 essa tranferência foi reduzida pela metade. O animal 

V, em av.10 reduziu o apoio no MPD e mte desviando uma menor porcentagem para o MPE e 

a maior fração para o MTD. Em av.30 já apresentava o apoio normal. O cão do grupo VI 

(FVE +PRP), na av.10 diminuiu o apoio no MPD e MTE e translocou para o MPE e MTD. 

Na av.20 manteve essa distribuição, reduzindo pela metade essa transferência na avaliação 

seguinte. 

Com relação à avaliação histológica observou-se que há uma relação inversa entre 

TFV e OSSO NEO. Quanto maior a quantidade de TFV, menor a de osso, sendo que os 

animais V e VI foram os melhores exemplos, na proporção de 1,5:4,5 (Figura 14A) e 4:1 

(Figura 14B) respectivamente aos 30 dias, estando os animais dos demais cães em posição 

intermediária. Aos 15 dias, os animais I, II e VI possuíram proporções semelhantes a 4:2 

(Figura 14C), e o cão V a proporção de 3:0,5 (Figura 14D), estando os demais em posição 

intermediária.  
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Figura 14 – Fotomicrografias do reparo no estudo piloto. A – Animal V com relação inversa 
1,5:4,5 de TFV:OSSO NEO, aos 30 dias, na coloração HE, obj 5x; B – Animal VI com 
relação inversa 4:1 de TFV:OSSO NEO, 30 dias, HE, obj 10x; C – Animal I com relação 
inversa 4:2 de TFV:OSSO NEO, 15 dias, HE, obj 10x; D - Animal V com relação inversa 
3:0,5 de TFV:OSSO NEO, 15dias, HE, obj 10x. 

 

 

Notou-se que dos 15 para os 30 dias, os animais II e V aumentaram significativamente 

a quantidade de OSSO NEO, invertendo a relação TFV:OSSO NEO (Figura 15A e B). Já os 

demais mantiveram ou reduziram a quantidade de OSSO NEO. Esse fato pode estar 

relacionado ao melhor desempenho precoce, ou ao uso da FVE associada ao PRP. Nenhum 

dos cortes mostrou mineralização.  

Não se observou uma relação linear entre a maturidade do tecido e o número de 

células computadas. Tampouco uma relação linear entre a maturidade do tecido e o número de 

células marcadas pela vimentina. Os cães V e I foram os que obtiveram, respectivamente, 

maior e menor marcação do número de células pela vimentina (Figura 15C e D). Notou-se 

uma redução da contagem de células dos 15 para os 30 dias em todos os animais, sendo a 

maior queda observada no cão II.  

A B 

C D 
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Figura 15 – Fotomicrografias do reparo no estudo piloto. A e B - Animal II com aumento 
significativo do OSSO NEO dos 15 (A) aos 30 dias (B), invertendo a relação TFV:OSSO 
NEO, na coloração HE, obj 10x; C - Animal V com a maior marcação de células pela Vi entre 
grupos, 30 dias, obj 10x; D - Animal I com a menor marcação de células pela Vi entre grupos, 
30 dias, obj 20x. 
 

 

4.4 Execução da fase experimental 

 

4.4.1 Avaliações laboratoriais 

 

O protocolo laboratorial do PRP foi produzido a partir de pequena quantidade de 

sangue total em cães (7,5ml), contagem plaquetária adequada, com média de 7,29 ± 3,21 

plaquetas µl-1, constituído de plaquetas morfologicamente normais em seu estado inativo. Os 

dados de contagem plaquetária nos grupos G2, G3 e G5 com suas respectivas médias e 

desvios padrões nos dois tempos de realização, e a média e desvio padrão da média dos três 

grupos podem ser visibilizados nas tabelas 6 e 7. 

A B 

C D 
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Tabela 6 – Dados de contagem plaquetária dos grupos G2 e G3 com suas respectivas 
médias e desvios padrões nos dois tempos de realização. 

 

Grupo Animal Tempo 
(dias) 

Sangue total 
(plaq µl

-1
) 

PRP 
(plaq µl

-1
) 

Relação 
PRP/sangue total 

G2 16 0 206.000 2.055.350 9,98 
G2 18 0 190.000 1.297.850 6,83 
G2 21 0 303.000 3.721.850 12,28 
G2 29 0 334.000 2.222.000 6,65 
G2 30 0 189.000 924.210 4,86 
G2 Média 0 244.400 2.044.252 8,12 
G2 DP 0 68.857 1.079.081 2,97 
G2 16 15 259.000 1.262.500 4,87 
G2 18 15 198.000 990.000 5,00 
G2 21 15 308.000 4.398.550 14,28 
G2 29 15 418.000 3.100.000 7,42 
G2 30 15 273.000 2.302.800 8,45 
G2 Média 15 291.200 2.410.770 8,00 
G2 DP 15 81.263 1.394.191 3,83 
G2 16 0 e 15 232.500 1.658.925 7,14 
G2 18 0 e 15 194.000 1.143.925 5,90 
G2 21 0 e 15 305.500 4.060.200 13,29 
G2 29 0 e 15 376.000 2.661.000 7,08 
G2 30 0 e 15 231.000 1.421.575 6,15 
G2 Média 0 e 15 267.800 2.227.511 8,06 
G2 DP 0 e 15 75.171 1.191.105 3,23 
G5 14 0 254.000 1.848.000 7,27 
G5 15 0 197.000 803.760 4,08 
G5 17 0 247.000 2.358.350 4,05 
G5 20 0 207.000 883.890 4,27 
G5 22 0 198.000 2.004.850 10,12 
G5 Média 0 220.600 1.579.770 5,96 
G5 DP 0 27.682 697.364 2,70 
G5 14 15 341.000 1.631.000 4,78 
G5 15 15 202.000 834.260 4,13 
G5 17 15 223.000 2.631.050 11,80 
G5 20 15 334.000 2.242.200 6,71 
G5 22 15 217.000 1.297.850 5,98 
G5 Média 15 263.400 1.727.272 6,68 
G5 DP 15 68.120 719.914 3,03 
G5 14 0 e 15 297.500 1.739.500 6,03 
G5 15 0 e 15 199.500 819.010 4,11 
G5 17 0 e 15 235.000 2.494.700 7,93 
G5 20 0 e 15 270.500 1.563.045 5,49 
G5 22 0 e 15 207.500 1.651.350 8,05 
G5 Média 0 e 15 242.000 1.653.521 6,32 
G5 DP 0 e 15 53.961 672.703 2,73 

DP: Desvio padrão; plaq: plaquetas; PRP: Plasma rico em plaquetas. 
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Tabela 7 – Dados de contagem plaquetária do grupo G5 com suas respectivas médias e 
desvios padrões nos dois tempos de realização, e da média e desvio padrão da média 
dos três grupos (G2, G3 e G5). 

 

Grupo Animal Tempo 
(dias) 

Sangue total 
(plaq µl

-1
) 

PRP 
(plaq µl

-1
) 

Relação 
PRP/sangue total 

G6 11 0 199.000 955.200 4,80 
G6 12 0 250.000 1.335.000 5,34 
G6 13 0 361.000 4.701.550 13,02 
G6 23 0 197.000 2.785.580 14,14 
G6 26 0 198.000 844.400 4,26 
G6 Média 0 241.000 2.124.346 8,31 
G6 DP 0 70.764 1.636.111 4,84 
G6 11 15 210.000 1.459.000 6,95 
G6 12 15 292.000 1.459.000 5,00 
G6 13 15 362.000 3.731.950 10,31 
G6 23 15 252.000 1.636.200 6,49 
G6 26 15 205.000 908.560 4,43 
G6 Média 15 264.200 1.838.942 6,64 
G6 DP 15 65.055 1.093.035 2,30 
G6 11 0 e 15 204.500 1.207.100 5,88 
G6 12 0 e 15 271.000 1.397.000 5,17 
G6 13 0 e 15 361.500 4.216.750 11,67 
G6 23 0 e 15 224.500 2.210.890 10,32 
G6 26 0 e 15 201.500 876.480 4,35 
G6 Média 0 e 15 252.600 1.981.644 7,47 
G6 DP 0 e 15 65.238 1.320.353 3,68 

G2, G3 e G5 Média 0 235.333 1.916.123 7,46 
G2, G3 e G5 DP 0 55.881 1.139.389 3,54 
G2, G3 e G5 Média 15 272.933 1.992.328 7,11 
G2, G3 e G5 DP 15 67.828 1.068.091 2,96 
G2, G3 e G5 Média 0 e 15 254.133 1.954.225 7,29 
G2, G3 e G5 DP 0 e 15 63.985 1.085.801 3,21 

DP: Desvio padrão; plaq: plaquetas; PRP: Plasma rico em plaquetas. 

 

 

A contagem celular da FTCM da MO obtida ficou entre 3,71x105 e 24,08x105 células-

tronco mononucleares por microlitro de botão celular, com média de 8,26x105 ± 4,66x105 

células µl-1. O número de CTMo infundidas nos animais variou entre 3,71x108 e 24,08x108, 

com média de 8,26x108 ± 4,66x108 células. E o número de CTMo infundidas por quilograma 

de peso corporal do receptor ficou entre 0,61x108 e 3,18x108, com média de 1,41x108 ± 

0,69x108 células kg-1. A viabilidade média foi de 92,25 ± 4,64%. Os dados de contagem 

celular e viabilidade nos grupos G3 e G5 com suas respectivas médias e desvios padrões nos 

dois tempos de realização, e na média dos dois grupos podem ser observados na tabelas 8. 
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Tabela 8 – Dados de contagem celular, viabilidade da fração total das células mononucleares 
e peso dos animais nos grupos G3 e G5 com suas respectivas médias e desvios padrões nos 
dois tempos de realização, e na média dos dois grupos. 
 

CTMo: Células-tronco mononucleares; CTMoBC: CTMo no botão celular;  CTMoMO: CTMo na medula óssea; 
CToMO: células totais na medula óssea; cel: células; DP: Desvio padrão; VB: Viabilidade.  
. 

Grupo Tempo 
(dias) 

Animal Peso 
(kg) 

CToMO 
(cel µl

-1
) 

CTMoMO 
(cel µl

-1
) 

CTMoBC 
(cel µl

-1
) 

VB 
(%) 

CTMo 
infundidas  

(cel) 

CTMo 
infundidas 
(cel kg

-1
) 

G3 0 4 5,20 50.137 27.244 667.275 96,00 667.275.000 128.322.115 
G3 0 7 3,70 55.702 30.268 1.013.775 98,00 1.013.775.000 273.993.243 
G3 0 5 5,58 24.780 13.465 958.387 99,00 958.387.000 171.753.943 
G3 0 6 6,28 51.975 28.243 1.007.212 97,00 1.007.212.000 160.384.076 
G3 0 9 6,98 44.257 24.049 1.384.500 97,00 1.384.500.000 198.352.436 
G3 0 Média 5,55 45.370 24.654 1.006.230 97,40 1.006.229.800 186.561.163 
G3 0 DP 1,24 12.230 6.646 255.111 1,14 255.110.529 54.953.806 
G3 15 4 5,32 28.245 20.700 556.500 94,00 556.500.000 104.605.263 
G3 15 7 4,29 33.757 20.000 373.340 97,00 373.340.000 87.025.641 
G3 15 5 5,33 27.142 13.020 601.500 95,00 601.500.000 112.851.782 
G3 15 6 6,07 21.472 13.755 370.923 90,00 370.923.000 61.107.578 
G3 15 9 6,54 27.912 16.537 509.865 93,00 509.865.000 77.961.009 
G3 15 Média 5,51 27.706 16.802 482.426 93,80 482.425.600 88.710.255 
G3 15 DP 0,86 4.363 3.503 105.772 2,59 105.772.336 20.710.846 
G3 0 e 15 4 5,26 39.191 23.972 611.888 95,00 611.887.500 116.328.422 
G3 0 e 15 7 4,00 44.730 25.134 693.558 97,50 693.557.500 173.606.383 
G3 0 e 15 5 5,46 25.961 13.243 779.944 97,00 779.943.500 142.977.727 
G3 0 e 15 6 6,18 36.724 20.999 689.068 93,50 689.067.500 111.589.879 
G3 0 e 15 9 6,76 36.085 20.293 947.183 95,00 947.182.500 140.115.754 
G3 0 e 15 Média 5,53 36.538 20.728 744.328 95,60 744.327.700 137.635.709 
G3 0 e 15 DP 1,00 12.713 6.497 331.831 2,67 331.830.575 64.749.466 
G5 0 15 4,54 54.547 34.597 516.000 90,00 516.000.000 113.656.388 
G5 0 14 8,26 40.500 15.900 648.949 86,00 648.948.796 78.565.230 
G5 0 20 5,02 51.975 22.680 1.102.000 89,00 1.102.000.000 219.521.912 
G5 0 22 6,81 37.432 25.042 1.022.074 95,00 1.022.073.946 150.084.280 
G5 0 17 7,51 39.480 23.467 957.791 86,00 957.791.282 127.535.457 
G5 0 Média 6,43 44.787 24.337 849.363 89,20 849.362.805 137.872.653 
G5 0 DP 1,60 7.867 6.717 253.332 3,70 253.331.779 52.503.288 
G5 15 15 5,10 55.282 42.210 841.000 90,00 841.000.000 164.901.961 
G5 15 14 7,58 39.000 15.500 2.408.000 85,00 2.408.000.000 317.678.100 
G5 15 20 4,63 28.665 17.220 494.416 86,00 494.415.609 106.785.229 
G5 15 22 6,70 41.370 24.097 691.866 95,00 691.866.024 103.263.586 
G5 15 17 6,81 29.935 14.122 405.467 87,00 405.466.738 59.539.903 
G5 15 Média 6,16 38.850 22.630 968.150 88,60 968.149.674 150.433.756 
G5 15 DP 1,24 10.719 11.598 822.603 4,04 822.603.292 100.712.352 
G5 0 e 15 15 4,82 54.915 38.404 678.500 90,00 678.500.000 140.767.635 
G5 0 e 15 14 7,92 39.750 15.700 1.528.474 85,50 1.528.474.398 192.989.192 
G5 0 e 15 20 4,83 40.320 19.950 798.208 87,50 798.207.805 165.431.669 
G5 0 e 15 22 6,76 39.401 24.570 856.970 95,00 856.969.985 126.864.543 
G5 0 e 15 17 7,16 34.708 18.795 681.629 86,50 681.629.010 95.199.582 
G5 0 e 15 Média 6,30 41.819 23.484 908.756 88,90 908.756.240 144.153.204 
G5 0 e 15 DP 1,36 9.400 8.980 577.224 3,67 577.224.053 76.006.392 

G3 e G5 0 Média 5,99 45.079 24.496 927.796 93,30 927.796.302 162.216.908 
G3 e G5 0 DP 1,43 9.699 6.301 253.542 5,03 253.541.937 56.796.412 
G3 e G5 15 Média 6,16 38.850 22.630 968.150 88,60 968.149.674 150.433.756 
G3 e G5 15 DP 1,06 9.697 8.641 609.305 4,21 609.305.210 75.874.270 
G3 e G5 0 e 15 Média 5,91 39.178 22.106 826.542 92,25 826.541.970 140.894.457 
G3 e G5 0 e 15 DP 1,23 11.214 7.758 465.939 4,64 465.938.553 68.800.847 
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A contagem celular da FVE do TA obtida ficou entre 0,71x104 e 3,69x104 células-

tronco mononucleares por microlitro de botão celular, com média de 1,56x104 ± 0,85x104 

células µl-1. O número de CTMo infundidas nos animais variou entre 0,71x107 e 3,69x107, 

com média de 1,56x107 ± 0,85x107 células. E o número de CTMo infundidas por quilograma 

de peso corporal do receptor ficou entre 1,00x106 e 6,51x106, com média de 2,25x106 ± 

1,53x106 células kg-1. A viabilidade média foi de 85,56 ± 3,78%. Os dados de contagem 

celular e viabilidade nos grupos G4 e G6 com suas respectivas médias e desvios padrões nos 

dois tempos de realização, e a média e desvio padrão da média dos dois grupos podem ser 

observados na tabelas 9. 

 

 

4.4.2 Avaliações pós-operatórias 

 

Na avaliação clínica realizada diariamente, as feridas cirúrgicas não apresentaram 

sinais de reação inflamatória, deiscência ou infecção da ferida cirúrgica, edema ou dor à 

palpação. O comportamento dos animais foi classificado em ativo ou extremamente ativo, 

classificação esta, que variou de acordo com o temperamento prévio dos animais. 

O grau de claudicação variou entre os animais conforme o comportamento individual, 

sendo os mais ativos os primeiros a chegarem ao grau V. Porém, aos cinco dias de pós-

operatório todos os cães já se encontravam neste grau, mantendo-se assim nas demais 

avaliações. As medidas obtidas por meio da mensuração da perimetria da coxa não variaram 

entre as avaliações individuais de cada animal. 

 

 

4.4.2.1 Avaliação radiográfica 

 

Após a análise cega dos três avaliadores, foi realizada a média entre os valores inferidos 

por eles, fornecendo uma nova tabela com os dados finais da porcentagem de cicatrização 

individual dos animais nos diferentes tempos, e a média e desvio padrão intragrupos nos 

diversos tempos (Tabela 10).  
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Tabela 9 – Dados de contagem celular, viabilidade da fração vascular estromal e peso dos 
animais nos grupos G4 e G6 com suas respectivas médias e desvios padrões nos dois tempos 
de realização, e a média e desvio padrão da média dos dois grupos. 
 

Grupo Tempo 
(dias) 

Animal Peso 
(kg) 

CToTA  
(cel µl

-1
) 

CTMoBC 
(cel µl

-1
) 

VB  
(%) 

CTMo 
infundidas 

(cel) 

CTMo 
infundidas 
(cel kg

-1
) 

G4 0 1 7,54 8.865 8.660 88,00 8.660.376 1.148.591 
G4 0 2 7,74 9.448 9.081 88,00 9.081.396 1.173.307 
G4 0 3 7,13 7.827 7.156 92,00 7.155.529 1.003.581 
G4 0 8 7,13 7.818 7.645 94,00 7.644.646 1.072.180 
G4 0 10 7,44 10.144 9.842 95,00 9.842.182 1.322.874 
G4 0 Média 7,40 8.821 8.477 91,40 8.476.826 1.144.107 
G4 0 DP 0,27 1.017 1.084 3,29 1.084.175 120.158 
G4 15 1 8,29 26.311 21.990 80,00 21.990.000 2.652.593 
G4 15 2 7,59 8.119 7.895 80,00 7.895.086 1.040.196 
G4 15 3 6,63 16.909 15.395 83,00 15.395.045 2.322.028 
G4 15 8 7,48 15.900 10.937 82,00 10.937.457 1.462.227 
G4 15 10 7,78 26.005 14.685 89,00 14.685.257 1.887.565 
G4 15 Média 7,55 18.649 14.181 82,80 14.180.569 1.872.922 
G4 15 DP 0,60 7.653 5.309 3,70 5.309.001 646.510 
G4 0 e 15 1 7,92 17.588 15.325 84,00 15.325.188 1.900.592 
G4 0 e 15 2 7,67 8.784 8.488 84,00 8.488.241 1.106.751 
G4 0 e 15 3 6,88 12.368 11.275 87,50 11.275.287 1.662.804 
G4 0 e 15 8 7,31 11.859 9.291 88,00 9.291.051 1.267.204 
G4 0 e 15 10 7,61 18.075 12.264 92,00 12.263.719 1.605.220 
G4 0 e 15 Média 7,48 12.449 9.969 87,10 11.328.697 1.508.514 
G4 0 e 15 DP 0,45 8.478 5.929 5,61 4.699.591 582.865 
G6 0 11 6,76 32.644 28.634 85,00 28.634.491 4.235.872 
G6 0 12 4,91 12.081 12.019 90,00 12.019.000 2.447.862 
G6 0 13 8,03 9.254 9.254 88,00 9.254.000 1.152.428 
G6 0 23 8,03 13.701 13.293 85,00 13.293.217 1.655.444 
G6 0 26 9,62 10.749 10.667 82,00 10.667.000 1.108.836 
G6 0 Média 7,47 15.686 14.774 86,00 14.773.542 2.120.088 
G6 0 DP 1,75 9.621 7.894 3,08 7.893.570 1.299.891 
G6 15 11 6,23 31.301 26.163 85,00 26.163.000 4.199.518 
G6 15 12 5,66 48.053 36.875 90,00 36.874.777 6.514.978 
G6 15 13 7,13 17.212 16.385 86,00 16.385.433 2.298.097 
G6 15 23 8,41 12.582 12.515 80,00 12.515.256 1.488.140 
G6 15 26 8,37 13.892 13.611 87,00 13.610.531 1.626.109 
G6 15 Média 7,16 24.608 21.110 85,60 21.109.800 3.225.369 
G6 15 DP 1,24 15.072 10.326 3,65 10.325.868 2.133.420 
G6 0 e 15 11 6,50 31.973 28.899 85,00 28.898.746 4.449.383 
G6 0 e 15 12 5,29 35.067 29.447 90,00 29.446.889 5.571.786 
G6 0 e 15 13 7,58 12.733 11.320 87,00 11.319.717 1.493.366 
G6 0 e 15 23 8,22 13.141 11.904 82,50 11.904.237 1.448.204 
G6 0 e 15 26 9,00 11.821 10.639 84,50 10.638.766 1.182.742 
G6 0 e 15 Média 7,32 20.147 17.942 85,80 17.941.671 2.672.728 
G6 0 e 15 DP 1,44 12.814 9.286 3,19 9.286.181 1.764.430 

G4 e G6 0 Média 7,47 13.071 12.346 87,25 12.345.626 1.740.740 
G4 e G6 0 DP 1,34 8.131 6.865 3,15 6.864.828 1.114.477 
G4 e G6 15 Média 7,29 21.797 18.854 83,88 18.853.641 2.767.707 
G4 e G6 15 DP 1,05 12.981 9.211 3,76 9.210.507 1.790.825 
G4 e G6 0 e 15 Média 7,38 17.434 15.600 85,56 15.599.634 2.254.224 
G4 e G6 0 e 15 DP 1,17 11.392 8.537 3,78 8.536.713 1.535.414 

CTMo: Células-tronco mononucleares; CTMoBC: CTMo no botão celular;  CToTA: células totais no tecido adiposo; 
cel: células; DP: Desvio padrão; VB: Viabilidade.  
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Tabela 10 – Dados finais da porcentagem de cicatrização individual dos animais nos 
diferentes tempos, a partir da média dos três avaliadores, média e desvio padrão intragrupos 
nos diversos tempos. 
 

Grupo Animal 15 dias 
(%) 

21 dias 
(%) 

30 dias 
(%) 

37 dias 
(%) 

45 dias 
(%) 

G1 19 10,00 28,33 40,00 70,00 78,33 
G1 24 8,33 20,00 41,67 52,67 65,00 
G1 25 15,00 40,00 61,67 85,00 98,00 
G1 27 10,00 20,00 44,00 73,33 86,67 
G1 28 16,67 46,67 68,33 85,00 93,33 
G1 Média 12,00 31,00 51,13 73,20 84,27 
G1 DP 3,61 12,00 12,95 13,32 13,07 
G2 16 33,33 63,33 77,33 95,67 100,00 
G2 18 16,67 70,00 85,00 92,67 98,00 
G2 21 16,67 30,00 53,33 83,00 96,67 
G2 29 21,67 55,00 75,00 85,00 96,33 
G2 30 30,00 80,00 87,33 95,67 100,00 
G2 Média 23,67 59,67 75,60 90,40 98,20 
G2 DP 7,67 18,94 13,46 6,01 1,76 
G3 4 28,33 53,33 68,33 83,33 97,33 
G3 5 21,67 50,67 56,67 85,00 96,33 
G3 6 21,67 52,33 68,33 89,00 99,33 
G3 7 21,67 56,00 83,33 92,33 99,00 
G3 9 16,67 43,33 77,33 85,00 95,00 
G3 Média 22,00 51,13 70,80 86,93 97,40 
G3 DP 4,15 4,77 10,14 3,67 1,82 
G4 1 13,33 46,67 68,33 80,67 91,00 
G4 2 15,00 43,33 65,00 83,00 93,33 
G4 3 18,33 37,33 60,00 73,33 90,00 
G4 8 20,67 50,00 58,33 81,67 90,67 
G4 10 16,67 30,00 46,67 66,67 87,67 
G4 Média 16,80 41,47 59,67 77,07 90,53 
G4 DP 2,85 7,94 8,28 6,92 2,03 
G5 14 33,33 40,00 75,00 89,00 97,33 
G5 15 23,33 40,00 73,33 83,33 96,00 
G5 17 33,33 46,67 65,00 84,00 96,00 
G5 20 21,67 51,67 70,00 93,33 99,00 
G5 22 35,00 88,33 95,67 100,00 100,00 
G5 Média 29,33 53,33 75,80 89,93 97,67 
G5 DP 6,30 20,17 11,74 6,94 1,79 
G6 11 21,67 65,00 80,00 90,00 97,00 
G6 12 31,67 50,00 70,00 81,67 95,33 
G6 13 21,67 35,00 70,00 85,67 96,00 
G6 23 28,33 43,33 71,67 83,33 94,33 
G6 26 20,00 48,33 71,67 84,00 97,00 
G6 Média 24,67 48,33 72,67 84,93 95,93 
G6 DP 5,05 10,99 4,18 3,17 1,14 

DP: Desvio padrão. 

 

 

Foram observadas três formas de visibilização radiográfica da cicatrização óssea, por 

redução do defeito (Figura 16A), alteração da radiodensidade (Figura 16B) e associação de 

ambas (Figura 16C). No grupo G4 notou-se redução do defeito, passando de um formato 
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elíptico para fusiforme. Nos grupos G3 e G5 observou-se alteração da radiodensidade 

uniformemente de todo o defeito, tornando-se mais radiopaco. No grupo G2 e G6 observou-se 

a associação de ambas as visibilizações. 

 

 
 

 
  

Figura 16 – Ilustração das três formas de visibilização radiográfica da cicatrização óssea, e a 
reação periosteal discreta e moderada. A – Cicatrização por redução do defeito; B – 
Cicatrização por alteração da radiodensidade do defeito; C – Cicatrização por redução e 
mudança de radiodensidade do defeito ósseo; D – Reação periosteal discreta; E – Reação 
periosteal moderada. 
 
 
 

  

C   E 

A B 

D 
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A reação periosteal foi subdivida em discreta (Figura 16D) e moderada (Figura 16E), 

sendo observada ao longo dos tempos radiográficos no posicionamento crânio-caudal de 

alguns animais. Dois animais dos grupos G5 e G6 e um animal dos grupos G1, G3 e G4 

apresentaram reação periosteal discreta. Dois animais do grupo G4 e um animal dos grupos 

G1, G2 e G3 demonstraram reação periosteal moderada. 

Procedeu-se então à análise estatística entre tempos, intragrupos e entre grupos por 

meio de ANOVA e Teste t de Student (LSD), com nível de significância 5% (p < 0,05), usando 

o programa SISVAR
®. Na avaliação do tratamento entre grupos no mesmo tempo, as letras 

maiúsculas evidenciam a diferença estatística por meio da mudança de letras (comparação 

vertical dos dados), a presença de letras diferentes significa que existe diferença estatística, 

sendo A relacionado ao maior valor. Em alguns momentos onde não há diferença estatística, é 

possível perceber a tendência pela presença de duas ou mais letras atribuídas a um mesmo 

valor.  

Na avaliação do tratamento intragrupos nos diferentes tempos, as letras minúsculas 

evidenciam a diferença estatística por meio da mudança de letras (comparação horizontal dos 

dados), a presença de letras diferentes significa que existe diferença estatística, sendo a 

relacionado ao maior valor. A média dos valores dos grupos nos diferentes tempos, e suas 

diferenças estatísticas estão representadas na tabela 11.  

 

 

Tabela 11 – Estatística dos dados radiográficos, na avaliação intragrupos, entre grupos e entre 
tempos e suas diferenças estatísticas, por meio dos testes ANOVA e Teste t de Student (LSD) 
com nível de significância 5% (p < 0,05), usando o programa SISVAR

®. As letras maiúsculas 
representam a comparação entre grupos no mesmo tempo e as letras minúsculas a comparação 
intragrupos nos diferentes tempos. 
 

Grupos 
15 dias  

(%) 
21 dias  

(%) 
30 dias 

 (%) 
37 dias 

 (%) 
45 dias 

 (%) 
15 a 45 dias 

(%) 

G1 d 12,00 C c 31,00 D b 51,13 C a 73,20 C a 84,27 B  50,32 C 

G2 d 23,67 AB c 59,67 A b 75,60 A a 90,40 A a 98,20 A 69,51 A 

G3 d 22,00 ABC c 51,13 ABC b 70,80 AB a 86,93 AB a 97,40 A 65,65 A 

G4 e 16,80 BC d 41,47 CD c 59,67 BC b 77,07 BC a 90,53 AB  57,11 B 

G5 d 29,33A c 53,33 AB b 75,80 A a 89,93 A a 97,67 A 69,21 A 

G6 d 24,67 AB c 48,33 BC b 72,67 A a 84,93 AB a 95,93 A 65,31 A 

Média  e 21,41 d 47,49  c 67,61  b 83,74  a 94,00  
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A análise estatística pelo Teste t de Student (LSD) com nível de significância 5% (p < 

0,05), demonstrou diferença entre os grupos G1 e G2, G1 e G5, G1 e G6, G4 e G5, sendo G5 

o melhor tratamento e G1 o pior tratamento, aos 15 dias. Aos 21 dias ocorreu diferença 

estatística entre G1 e todos os outros grupos exceto G4, entre G2 e G4, G2 e G6, G3 e G4, G4 

e G5, sendo G2 o melhor grupo e G1 o pior. Aos 30 dias houve diferença estatística entre G1 

e todos os outros grupos com exceção de G4, entre G2 e G4, G4 e G5, G4 e G6, sendo G2, G5 

e G6 os melhores tratamentos e G1 o pior. Aos 37 dias, ocorreu diferença estatística entre G1 

e todos os outros grupos exceto G4, entre G2 e G4, G4 e G5, sendo G2 e G5 os melhores 

tratamentos e G1 o pior. Aos 45 dias, houve diferença estatística entre G1 e todos os outros 

grupos com exceção de G4, sendo G2, G3, G5 e G6 os melhores tratamentos e G1 o pior 

tratamento. 

Na avaliação do tempo total que apresentou presença de crescimento ósseo, ou seja, 

dos 15 aos 45 dias ocorreu diferença estatística entre G1 e todos os outros grupos, entre G2 e 

G4, G3 e G4, G4 e G5, G4 e G6, considerando G2, G3, G5 e G6 como os melhores 

tratamentos, G4 como o tratamento de resultado intermediário, e G1 como o pior tratamento. 

Entre os tempos de um mesmo grupo, a análise demonstrou diferença significativa entre a 

maioria dos tempos, observando um aumento progressivo da taxa de crescimento ósseo ao 

longo do tempo, que se estabilizou aos 37 dias. Somente no grupo G4 e na média dos grupos 

esta progressão continuou até os 45 dias, havendo diferença estatística entre todos os tempos.  

Com base nas diferenças estatísticas no tempo total de avaliação radiográfica G2 

(Figura 17), G3 (Figura 18), G5 (Figura 19) e G6 (Figura 20) foram os melhores tratamentos 

adjuvantes na cicatrização óssea, seguidos de G4 (Figura 21), e por fim G1 (Figura 22), sendo 

que G2 e G5 foram os grupos que permaneceram durante o maior período de avaliações com 

os melhores escores. 
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Figura 17 – Imagens radiográficas da evolução cicatricial por meio do aumento da densidade 
óssea, nos diferentes tempos avaliados, em um cão do grupo 2, na incidência médio-lateral. A 
– Pós-operatório imediato; B – 15 dias; C – 21 dias; D – 30 dias; E – 37 dias; F – 45 dias. 
 

 

 

 
 

Figura 18 – Imagens radiográficas da evolução cicatricial por meio do aumento da densidade 
óssea, nos diferentes tempos avaliados, em um cão do grupo 3, na incidência médio-lateral. A – 
Pós-operatório imediato; B – 15 dias; C – 21 dias; D – 30 dias; E – 37 dias; F – 45 dias. 
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Figura 19 – Imagens radiográficas da evolução cicatricial por meio do aumento da densidade 
óssea, nos diferentes tempos avaliados, em um cão do grupo 5, na incidência médio-lateral. A 
– Pós-operatório imediato; B – 15 dias; C – 21 dias; D – 30 dias; E – 37 dias; F – 45 dias. 
 

 

 

 
 

Figura 20 – Imagens radiográficas da evolução cicatricial por meio do aumento da densidade 
óssea, nos diferentes tempos avaliados, em um cão do grupo 6, na incidência médio-lateral. A 
– Pós-operatório imediato; B – 15 dias; C – 21 dias; D – 30 dias; E – 37 dias; F – 45 dias. 
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Figura 21 – Imagens radiográficas da evolução cicatricial por meio do aumento da densidade 
óssea, nos diferentes tempos avaliados, em um cão do grupo 4, na incidência médio-lateral. A 
– Pós-operatório imediato; B – 15 dias; C – 21 dias; D – 30 dias; E – 37 dias; F – 45 dias. 
 

 

 

 
 

Figura 22 – Imagens radiográficas da evolução cicatricial por meio do aumento da densidade 
óssea, nos diferentes tempos avaliados, em um cão do grupo 1, na incidência médio-lateral. A 
– Pós-operatório imediato; B – 15 dias; C – 21 dias; D – 30 dias; E – 37 dias; F – 45 dias. 
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4.4.2.2 Avaliação biomecânica  

 

As tabelas com os dados da porcentagem de apoio fornecidos pela plataforma e 

ajustados no MPE, MPD, MTE, MTD e nos posicionamentos adicionais que auxiliaram no 

ajuste: MPs, MTs, MPE/MTE, e MPD/MTD, de cada animal dos seis grupos, nos diferentes 

tempos, suas respectivas médias e desvios padrões estão em apêndice (Apêndices B, C, D, E, F, 

G e H). Os dados relativos à diferença entre cada avaliação e a avaliação inicial de cada animal, 

no MPE, MPD, MTE, MTD, e nos posicionamentos adicionais MPs, MTs, MPE/MTE e 

MPD/MTD de cada animal, nos diferentes tempos, suas respectivas médias e desvios padrões, 

estão em apêndice (Apêndices I, J, K, L, M, N e O). Os dados convertidos, considerando a 

avaliação inicial como 100%, do MPE, MPD, MTE, MTD, e dos posicionamentos adicionais 

MPs, MTs, MPE/MTE e MPD/MTD de cada animal, nos diferentes tempos, suas respectivas 

médias e desvios padrões, estão em apêndice (Apêndices P, Q, R, S, T, U e X). 

Para a interpretação das tabelas estatísticas apresentadas a seguir, realizadas por meio de 

ANOVA e Teste t de Student (LSD), com nível de significância 5% (p < 0,05), usando o 

programa SISVAR
®, faz-se necessário algumas observações. Na avaliação do tratamento entre-

grupos ou entre membros no mesmo tempo, as letras maiúsculas evidenciam a diferença 

estatística por meio da mudança de letras (comparação vertical dos dados), a presença de letras 

diferentes significa que existe diferença estatística, sendo A relacionado ao maior valor. Em 

alguns momentos onde não há diferença estatística, é possível perceber a tendência pela 

presença de duas ou mais letras atribuídas a um mesmo valor. Na avaliação do tratamento 

intragrupos ou relacionado ao mesmo membro nos diferentes tempos, as letras minúsculas 

evidenciam a diferença estatística por meio da mudança de letras (comparação vertical dos 

dados), a presença de letras diferentes significa que existe diferença estatística, sendo a 

relacionado ao maior valor. A média dos valores de MPE, MPD, MTE, MTD convertidos, 

considerando a avaliação inicial como 100%, na análise entre tempos, intragrupos e entre 

grupos e suas diferenças estatísticas estão representadas na tabela 12.  
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Tabela 12 – Estatística dos valores biomecânicos do MPE, MPD, MTE, MTD convertidos, 
considerando a avaliação inicial como 100%, na análise intragrupos, entre grupos e entre 
tempos e suas diferenças estatísticas, por meio dos testes ANOVA e Teste t de Student (LSD) 
com nível de significância 5% (p < 0,05), usando o programa SISVAR

®. As letras maiúsculas 
representam a comparação entre grupos no mesmo tempo e as letras minúsculas a comparação 
intragrupos nos diferentes tempos. 
 

Grupo 
Tempo 
(dias) 

MPE (%) MPD (%) MTE (%) MTD (%) 

G1 7 a 93,71 A b 71,79 B a 117,80 A a 103,27 A 
G2 7 a 111,70 A b 94,26 A a 79,16 B  a 120,89 A 
G3 7 a 105,83 A  a 110,29 A a 95,21 B a 96,43 A 
G4 7 a 102,74 A a 103,75 A a 88,85 B a 112,91 A 
G5 7 a 109,01 A a 98,55 A a 77,91 B a 118,53 A 
G6 7 a 109,56 A a 96,86 A a 86,89 B a 112,50 A 

Média 7 a 105,43 b 95,92 a 90,97 a 110,75 
G1 15 a 89,79 A ab 80,00 B ab 108,52 AB a 109,77 A 
G2 15 a 109,00 A ab 100,25 A a 76,01 C a 123,03 A 
G3 15 a 101,38 A a 99,94 A a 110,14 A a 99,94 A 
G4 15 a 117,57 A a 97,33 A a 78,53 C a 118,13 A 
G5 15 a 91,86 A a 104,41 A a 90,03 BC a 113,53 A 
G6 15 a 110,77 A a 99,40 A a 81,01 C a 116,27 A 

Média 15 a 103,40 b 96,89 a 90,71 a 113,44 
G1 21 a 88,15 A b 66,62 B a 118,20 A  a 108,76 A 
G2 21 96,83 A ab 105,38 A a 88,98 BC a 113,23 A 
G3 21 a 105,08 A a 100,68 A a 105,31 AB a 105,16 A 
G4 21 a 113,51 A a 94,95 A a 85,59 C a 112,58 A 
G5 21 a 95,55 A a 102,19 A a 89,43 BC a 113,56 A 
G6 21 a 103,65 A a 100,05 A a 83,58 C a 116,51 A 

Média 21 a 100,46 b 94,98 a 95,18 a 111,63 
G1 30 a 88,96 A a 97,60 A b 97,12 AB a 114,74 A 
G2 30 a 98,11 A ab 109,87 A a 81,50 B a 119,19 A 
G3 30 a 93,85 A a 112,27 A a 106,72 A a 106,06 A 
G4 30 a 96,66 A a 95,07 A a 95,42 AB a 112,49 A 
G5 30 a 88,12 A a 103,47 A a 97,14 AB a 108,06 A 
G6 30 a 100,92 A a 110,51 A a 88,09 AB a 109,20 A 

Média 30 a 94,44 a 105,21 a 94,16 a 111,63 
G1 37 a 91,51 A a 92,78 B ab 101,39 AB a 112,26 A 
G2 37 a 92,05 A a 115,56 A a 82,60 BC a 118,46 A 
G3 37 a 100,81 A a 105,15 AB a 104,83 A a 109,27 A 
G4 37 a 90,71 A a 106,56 AB a 93,53 ABC a 111,86 A 
G5 37 a 85,38 A a 102,83 AB a 84,18 BC a 124,31 A 
G6 37 a 111,17 A a 106,14 AB a 81,35 C a 112,90 A 

Média 37 a 95,27 a 104,83 a 91,31 a 114,84 
G1 45 a 89,37 A a 96,62 A ab 101,82 AB a 111,74 A 
G2 45 a 101,98 A a 110,38 A a 82,32 B a 116,73 A 
G3 45 a 96,93 A ab 107,45 A a 108,12 A a 107,76 A 
G4 45 a 102,22 A a 105,12 A a 84,41 B a 115,50 A 
G5 45 a 87,18 A a 104,61 A a 91,75 AB a 114,24 A 
G6 45 a 108,56 A a 107,01 A a 83,38 B a 112,03 A 

Média 45 a 97,71 a 105,20 a 91,97 a 113,00 
G1 7 a 45 90,25 C 84,23 B 107,48 A 110,09 AB 
G2 7 a 45 101,61 ABC 105,95 A 81,76 B 118,59 A  
G3 7 a 45 100,65 ABC 105,96 A 105,06 A 104,10 B 
G4 7 a 45 103,90 AB 100,46 A 87,72 B 113,91 AB 
G5 7 a 45 92,85 BC 102,68 A 88,41 B 115,37 AB 
G6 7 a 45 107,44 A 103,33 A 84,05 B 113,24 AB 

D: Direito; E: Esquerdo; M: Membro; P: Pélvico; T: Torácico. 
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A análise estatística dos valores de MPE, MPD, MTE, MTD convertidos, considerando 

a avaliação inicial como 100%, aos 7 dias, evidenciou diferença nos valores do MPD entre G1 e 

todos os outros grupos, relacionando G2, G3, G4, G5 e G6 como os melhores apoios, e G1 

como o pior apoio; e nos valores do MTE entre G1 e todos os outros grupos, sendo G2, G3, G4, 

G5 e G6 os piores apoios, e G1 o melhor.  Aos 15 dias, houve diferença significativa nos 

valores do MPD entre G1 e todos os outros grupos, observando G2, G3, G4, G5 e G6 como os 

melhores apoios, e G1 como o pior apoio; e nos valores do MTE entre G1 e G2, G1 e G4, G1 e 

G6, G2 e G3, G3 e G4, G3 e G5, G3 e G6, relacionando G3 como o melhor apoio, e G2, G4 e 

G6 como os piores.  

Aos 21 dias ocorreu diferença estatística nos valores do MPD entre G1 e todos os outros 

grupos, relacionando G2, G3, G4, G5 e G6 como os melhores apoios, e G1 como o pior; e nos 

valores do MTE entre G1 e todos os outros grupos, com exceção de G3, entre G3 e G4, G3 e 

G6, considerando G1 como o melhor apoio e G4 e G6 como os piores. Aos 30 dias houve 

diferença estatística nos valores do MTE entre G2 e G3, sendo G3 o melhor apoio e G2 o pior. 

Aos 37 dias, ocorreu diferença estatística nos valores do MPD entre G1 e G2, observando G2 

como o melhor apoio e G1 como o pior; e nos valores do MTE entre G1 e G6, G2 e G3, G3 e 

G5, G3 e G6, sendo G3 o melhor apoio e G6, o pior. Aos 45 dias houve diferença estatística nos 

valores do MTE entre G2 e G3, G3 e G4, G3 e G6, relacionando G3 como o melhor apoio e G2, 

G4 e G6 como os piores apoios.  

Na avaliação do tempo total, ou seja, dos 7 aos 45 dias ocorreu diferença estatística nos 

valores do MPE entre G1 e G4, G1 e G6, G5 e G6, sendo G6 o melhor apoio e G1 o pior; nos 

valores do MPD entre G1 e todos os outros grupos, relacionando G2, G3, G4, G5 e G6 como os 

melhores apoios, e G1 como o pior apoio; nos valores do MTE entre G1 e todos os outros 

grupos, com exceção de G3, entre G3 e todos os outros grupos, com exceção de G1, 

considerando G1 e G3 como os melhores apoios e os demais grupos como os piores; e nos 

valores do MTD entre G2 e G3, observando G2 como o melhor apoio e G3 como o pior. 

Entre os tempos de um mesmo grupo, a análise não demonstrou diferença significativa 

entre a maioria dos tempos, evidenciando uma manutenção da taxa de apoio. Somente nos 

valores de MPD nos grupos G1 e G2, e MTE, no grupo G1, houve diferença significativa entre 

tempos. No MPD em G1 entre 7 dias e 30, 37 e 45 dias, evidenciando um aumento do apoio a 

partir dos 37 dias que se mantêm até o fim das avaliações; e em G2 entre 7 dias e 37 e 45 dias, 

observando um aumento do apoio a partir dos 30 dias que se mantêm até os 45 dias. Porém, 

nota-se que o apoio de G2 fica sempre próximo aos 100%, enquanto G1 só se aproxima deste 
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valor a partir dos 30 dias. No MTE em G1 entre 30 dias e 7 e 21 dias, evidenciando uma 

redução do apoio entre 21 e 30 dias, que se mantêm até o fim das avaliações. 

A análise estatística entre membros intragrupos, pelo Teste t de Student (LSD) com nível 

de significância 5% (p < 0,05), está representada na tabela 13.  

 

 

Tabela 13 – Estatística dos valores biomecânicos de MPE, MPD, MTE, MTD convertidos, 
considerando a avaliação inicial como 100%, na análise entre membros intragrupos e suas 
diferenças estatísticas, por meio dos testes ANOVA e Teste t de Student (LSD) com nível de 
significância 5% (p < 0,05), usando o programa SISVAR

®. As letras maiúsculas representam a 
comparação entre grupos no mesmo tempo e as letras minúsculas a comparação intragrupos 
nos diferentes tempos. 
 

Membros 
Tempo 
(dias) 

G1 G2 G3 G4 G5 G6 

MPE (%) 7 a 93,71 B a 111,70 AB a 105,83 A ab 102,74 AB a 109,01 AB a 109,56 A 
MPD (%) 7 b 71,79 C b 94,26 BC a 110,29 A a 103,75 AB a 98,55 B a 96,86 AB 
MTE (%) 7 ab 117,80 A a 79,16 C a 95,21 A a 88,85 B b 77,91 C a 86,89 B 
MTD (%) 7 a 103,27 AB a 120,89 A a 96,43 A a 112,91 A a 118,53 A a 112,50 A 
MPE (%) 15 a 89,79 AB a 109,00 AB a 101,38 A a 117,57 A ab 91,86 B a 110,77 A 
MPD (%) 15 ab 80,00 B ab 100,25 B a 99,94 A a 97,33 AB a 104,41 AB a 99,40 A 
MTE (%) 15 ab 108,52 A a 76,01 C a 110,14 A a 78,53 B ab 90,03 B a 81,01 B 
MTD (%) 15 a 109,77 A a 123,03 A a 99,94 A a 118,13 A a 113,53 A a 116,27 A 
MPE (%) 21 a 88,15 B a 96,83 AB a 105,08 A ab 113,51 A ab 95,55 B a 103,65 A 
MPD (%) 21 b 66,62 C ab 105,38 AB a 100,68 A a 94,95 AB a 102,19 AB a 100,05 AB 
MTE (%) 21 a 118,20 A a 88,98 B a 105,31 A a 85,59 B ab 89,43 B a 83,58 B 
MTD (%) 21 a 108,76 AB a 113,23 A a 105,16 A a 112,58 A a 113,56 A a 116,51 A 
MPE (%) 30 a 88,96 B a 98,11 BC a 93,85 A ab 96,66 A b 88,12 B a 100,92 A 
MPD (%) 30 a 97,60 AB ab 109,87 AB a 112,27 A a 97,07 A a 103,47 AB a 110,51 A 
MTE (%) 30 b 97,12 AB a 81,50 C a 106,72 A a 95,42 A a 97,14 AB a 88,09 B 
MTD (%) 30 a 114,74 A a 119,19 A a 106,06 A a 112,49 A a 108,06 A a 109,20 A 
MPE (%) 37 a 91,51 A a 92,05 B a 100,81 A a 90,71 A b 85,38 C a 111,17 A 
MPD (%) 37 a 92,78 A a 115,56 A a 105,15 A a 106,56 A a 102,83 B a 106,14 A 
MTE (%) 37 ab 101,39 A a 82,60 B a 104,83 A a 93,53 A ab 84,18 C a 81,35 B 
MTD (%) 37 a 112,26 A a 118,46 A a 109,27 A  a 111,86 A a 124,31 A a 112,90 A 
MPE (%) 45 a 89,37 B a 101,98 AB a 96,93 A ab 102,22 AB b 87,18 C a 108,56 A 
MPD (%) 45 a 96,62 AB ab 110,38 A a 107,45 A a 105,12 AB a 104,61 AB a 107,01 A 
MTE (%) 45 ab 101,82 AB a 82,32 B a 108,12 A a 84,41 B ab 91,75 BC a 83,38 B 
MTD (%) 45 a 111,74 A a 116,73 A a 107,76 A a 115,50 A a 114,24 A a 112,03 A 
MPE (%) 7 a 45 90,25 B 101,61 B 100,65 A 103,90 B 92,85 C 107,44 AB 
MPD (%) 7 a 45 84,23 B 105,95 B 105,96 A 100,46 B 102,68 B 103,33 B 
MTE (%) 7 a 45 107,48 A 81,76 C 105,06 A  87,72 C 88,41 C 84,05 C 
MTD (%) 7 a 45 110,09 A 118,59 A 104,10 A 113,91 A 115,37 A 113,24 A 
D: Direito; E: Esquerdo; M: Membro; P: Pélvico; T: Torácico. 

 

 

Aos 7 dias, demonstrou diferença em G1 entre MPE e MPD, MPE e MTE, MPD e 

MTE, MPD e MTD, considerando MTE como o melhor apoio, e MPD como o pior; em G2 

entre MPE e MTE, MPD e MTD, MTE e MTD, sendo MTD o melhor apoio e MTE o pior; em 
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G4 entre MTE e MTD, observando MTD como o melhor apoio e MTE como o pior; em G5 

entre MPE e MTE, MPD e MTE, MPD e MTD, MTE e MTD, sendo MTD o melhor apoio, 

MPD o apoio intermediário e MTE o pior apoio; em G6 entre MPE e MTE, MTE e MTD, 

relacionando MPE e MPD como os melhores apoios e MTE como o pior.  

Aos 15 dias, houve diferença significativa em G1 entre MPD e MTE, MPD e MTD, 

considerando MTE e MTD como os melhores apoios, e MPD como o pior; em G2 entre MPE 

e MTE, MPD e MTE, MPD e MTD, sendo MTD o melhor apoio, MPD o apoio intermediário 

e MTE o pior apoio; em G4 entre MPE e MTE, MTE e MTD, relacionando MPE e MTD 

como os melhores apoios e MTE o pior; em G5 entre MPE e MTD, MTE e MTD, observando 

MTD como o melhor apoio, e MPE e MTE os piores apoios; em G6 entre MTE e todos os 

outros membros, sendo MPE, MPD e MTD os melhores apoios e MTE o pior.  

Aos 21 dias ocorreu diferença estatística em G1 entre MPE e MPD, MPE e MTE, 

MPD e MTE, considerando MTE como o melhor apoio, MPE como apoio intermediário, e 

MPD como o pior; em G2 entre MTE e MTD, sendo MTD o melhor apoio, e MTE o pior 

apoio; em G4 entre MPE e MTE, MTE e MTD, relacionando MPE e MTD como os melhores 

apoios e MTE o pior; em G5 entre MPE e MTD, MTE e MTD, observando MTD como o 

melhor apoio, e MPE e MTE os piores apoios; em G6 entre MTE e todos os outros membros, 

evidenciando MPD e MTD como os melhores apoios e MTE como o pior. 

Aos 30 dias houve diferença estatística em G1 entre MPE e MTD, relacionando MTD 

como o melhor apoio, MPE como o pior; em G2 entre MPE e MTD, MPD e MTE, MTE e 

MTD, sendo MTD o melhor apoio, e MTE o pior apoio; em G5 entre MPE e MTD, sendo MTD 

o melhor apoio, e MPE o pior apoio; em G6 entre MTE e todos os outros membros, 

considerando todos os outros membros como os melhores apoios e MTE como o pior.  

Aos 37 dias, ocorreu diferença estatística em G2 entre MPE e MPD, MPE e MTD, MPD 

e MTE, MTE e MTD, sendo MPD e MTD os melhores apoios, e MPE e MTE os piores apoios; 

em G5 entre MTD e todos os outros membros, MPE e MPD, MPD e MTE, relacionando MTD 

como o melhor apoio, MPD como o apoio intermediário e MPE e MTE como os piores apoios; 

em G6 entre MTE e todos os outros membros, considerando todos os outros membros como os 

melhores apoios e MTE como o pior.  

Aos 45 dias, houve diferença estatística em G1 entre MPE e MTD, observando MTD 

como o melhor apoio, MPE como o pior; em G2 entre MPD e MTE, MTE e MTD, sendo MPD 

e MTD os melhores apoios, e MTE o pior apoio; em G4 entre MTE e MTD, relacionando MTD 

como o melhor apoio e MTE como o pior; em G5 entre MPE e MPD, MPE e MTD, MTE e 

MTD, evidenciando MTD como o melhor apoio, e MPE como o pior apoio; em G6 entre MTE 
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e todos os outros membros, considerando todos os outros membros como os melhores apoios e 

MTE como o pior.  

Na avaliação do tempo total, ou seja, dos 7 aos 45 dias ocorreu diferença estatística em 

G1 entre MPE e MTE, MPE e MTD, MPD e MTE, MPD e MTD, relacionando MTE e MTD 

como os melhores apoios, e MPE e MPD como os piores; em G2 entre MTD e todos os outros 

membros, MPE e MTE, MPD e MTE, considerando MTD como o melhor apoio, e MTE como 

o pior apoio; em G4 entre MTD e todos os outros membros, MPE e MTE, MPD e MTE, 

observando MTD como o melhor apoio, e MTE como o pior apoio; em G5 entre MTD e todos 

os outros membros, MPE e MPD, MPD e MTE, evidenciando MTD como o melhor apoio, e 

MPE e MTE como os piores apoios; em G6 entre MPE e MTE, MPD e MTE, MPD e MTD, 

MTE e MTD, sendo MTD o melhor apoio, MPD o apoio intermediário e MTE o pior apoio.   

 A análise estatística da proporção verdadeira da distribuição do apoio entre membros 

intragrupos, pelo Teste t de Student (LSD) com nível de significância 5% (p < 0,05), está 

representada na tabela 14. A avaliação inicial demonstrou uma proporção entre os membros 

iguais em todos os grupos onde havia diferença estatística entre MPE e MTE, MPE e MTD, 

MPD e MTE, MPE e MTD, sendo MTE e MTD os maiores apoios, e MPE e MPD os menores. 

Esta é a proporção usada para posterior comparação das demais avaliações. Aos 7 dias, houve 

diferença em G1 entre MPE e todos os outros membros, MPD e MTE, MPD e MTD, 

relacionando MTE e MTD como os maiores apoios, MPE como o apoio intermediário e MPD 

como o menor apoio; em G2 e G5 entre todos os membros, sendo MTD o maior apoio, seguido 

de MTE, após MPE, e por fim MPD; e MTE o pior; em G3 e G4 mantiveram o mesmo 

comportamento da avaliação inicial; e em G6 entre MTD e todos os outros membros, MPE e 

MTE, MPD e MTE, evidenciando MTD como o maior apoio, MTE como o apoio 

intermediário, e MPE e MPD como os menores apoios. 

Aos 15 dias, G1 manteve o mesmo comportamento da avaliação anterior; G2, G5 e G6 

tiveram o mesmo comportamento da avaliação anterior de G6; G3 manteve o mesmo 

comportamento da av.0; e G4 apresentou diferença significativa entre MTD e todos os outros 

membros, MPE e MPD, MPD e MTE, considerando MTD como o maior apoio, MPE e MTE 

como o apoio intermediário, e MPD como o menor apoio. Aos 21 dias, G1 e G4 mantiveram a 

proporção da avaliação anterior de G1; G2, G5 e G6 mantiveram seu comportamento da 

avaliação anterior; e G3 manteve o mesmo comportamento da av.0. Aos 30 dias G1, G3, G4 e 

G5 tiveram o comportamento da avaliação inicial; e G2 e G6 mantiveram sua relação da 

avaliação anterior. Aos 37 dias, G1, G3 e G4 mantiveram a proporção da av.0; e G2, G5 e G6 

mantiveram o comportamento da avaliação anterior de G2 e G6. 
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Tabela 14 – Estatística dos valores de MPE, MPD, MTE, MTD iniciais (fornecidos pela 
plataforma e ajustados), da proporção verdadeira entre membros intragrupos, e suas 
diferenças estatísticas, por meio dos testes ANOVA e Teste t de Student (LSD) com nível de 
significância 5% (p < 0,05), usando o programa SISVAR

®. As letras maiúsculas representam a 
comparação entre grupos no mesmo tempo e as letras minúsculas a comparação intragrupos 
nos diferentes tempos. 
 

Membros 
Tempo 
(dias) 

G1 G2 G3 G4 G5 G6 

MPE (%) 0 a 20,57 B a 17,26 B a 18,94 B ab 18,95 B ab 17,98 B a 16,45 B 
MPD (%) 0 a 15,67 B a 15,49 B a 17,07 B a 16,66 B a 15,74 B a 16,26 B 
MTE (%) 0  c 31,95 A a 35,35 A a 30,41 A a 34,43 A a 33,92 A a 35,12 A 
MTD (%) 0 a 31,81 A b 31,90 A a 33,58 A b 29,95 A c 32,42 A b 32,17 A 
MPE (%) 7 a 18,43 B a 19,45 C a 18,91 B ab 19,46 B a 19,89 C a 17,86 C 
MPD (%) 7 ab 11,36 C a 14,67 D a 18,56 B a 17,15 B a 15,38 D a 15,68 C 
MTE (%) 7 ab 37,25 A b 30,13 B  a 29,85 A abc 30,00 A c 26,49 B b 30,29 B 
MTD (%) 7 a 32,97 A ab 35,75 A a 32,68 A  ab 33,39 A ab 38,24 A a 36,17 A 
MPE (%) 15 a 18,29 B a 18,71 C a 18,34 B a 22,27 B ab 16,41 C a 17,95 C 
MPD (%) 15 ab 12,60 C a 15,47 C a 17,33 B a 16,07 C a 16,40 C a 16,11 C 
MTE (%) 15 abc 34,18 A b 26,72 B a 32,92 A c 26,49 B abc 30,55 B b 28,52 B 
MTD (%) 15 a 34,93 A a 39,10 A a 31,42 A a 35,17 A  ab 36,64 A a 37,42 A 
MPE (%) 21 a 18,06 B a 16,56 C  a 19,19 B ab 21,54 B ab 17,08 C a 17,06 C 
MPD (%) 21 b 10,07 C a 16,29 C a 17,43 B a 15,62 C a 15,98 C a 16,25 C 
MTE (%) 21 a 37,34 A ab 31,26 B a 30,77 A bc 29,31 A abc 30,22 B b 29,30 B 
MTD (%) 21 a 34,54 A ab 35,89 A a 32,61 A b 33,53 A ab 36,72 A a 37,39 A 
MPE (%) 30 a 17,42 B a 16,82 C a 16,77 B a 18,29 B ab 15,87 B a 16,32 C 
MPD (%) 30 a 15,37 B a 16,89 C a 19,14 B a 15,65 B a 16,28 B a 17,90 C 
MTE (%) 30 c 31,01 A b 28,64 B a 31,01 A  ab 32,65 A a 32,84 A b 30,64 B 
MTD (%) 30 a 36,20 A a 37,65 A a 33,08 A ab 33,41 A bc 35,01 A ab 35,14 A 
MPE (%) 37 a 18,18 B a 15,69 C a 18,14 B b 17,21 B b 15,23 C a 18,11 C 
MPD (%) 37 ab 14,27 B  a 17,84 C a 18,11 B a 17,58 B a 16,17 C a 17,18 C 
MTE (%) 37 c 31,98 A b 29,03 B a 30,45 A ab 31,91 A bc 28,45 B b 28,45 B 
MTD (%) 37 a 35,57 A a 37,44 A a 33,31 A ab 33,30 A a 40,15 A a 36,26 A 
MPE (%) 45 a 17,54 B a 17,35 C a 17,39 B ab 19,45 C ab 15,60 C a 17,54 C 
MPD (%) 45 ab 15,27 B a 17,06 C a 18,36 B a 17,32 C a 16,44 C a 17,39 C 
MTE (%) 45 bc 32,10 A b 28,81 B a 31,37 A bc 28,94 B ab 31,16 B b 29,08 B 
MTD (%) 45 a 35,09 A a 36,78 A a 32,88 A ab 34,29 A ab 36,79 A a 35,99 A 
MPE (%) 0 a 45 18,36 B 17,41 C 18,24 B 19,59 C 16,87 C 17,33 C 

MPD (%) 0 a 45 13,51 C 16,24 C 18,00 B 16,58 D 16,05 C 16,68 C 
MTE (%) 0 a 45 33,69 A 29,99 B 30,97 A 30,53 B  30,52 B 30,20 B 
MTD (%) 0 a 45 34,44 A 36,36 A 32,79 A 33,29 A 36,69 A 35,79 A 

D: Direito; E: Esquerdo; M: Membro; P: Pélvico; T: Torácico. 

 

 

Aos 45 dias, G1 e G3 mantiveram a relação da av.0; e G2, G4, G5 e G6 mantiveram o 

comportamento da avaliação anterior de G2, G5 e G6. Na avaliação do tempo total, ou seja, de 

0 aos 45 dias, G1 apresentou o mesmo comportamento de suas avaliações nos tempos 7, 15 e 21 

dias; G2, G5 e G6 apresentaram o mesmo comportamento de suas avaliações nos tempos 15 a 

45 dias (G2), 15, 21,37 e 45 dias (G5) e 7 a 45 dias (G6); G3 demonstrou o mesmo 

comportamento de todas as suas avaliações; e G4 demonstrou diferença significativa entre todos 
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os membros, sendo MTD o maior apoio, seguido pelo MTE, após o MPE e por fim o MPD 

como o menor apoio.  

Entre os tempos de um mesmo grupo, a análise não demonstrou diferença significativa 

entre a maioria dos tempos em comparação a av.0, observando a manutenção do apoio. 

Somente em alguns membros e grupos observou-se diferença significativa: em G1 no MPD 

entre 21 dias e a avaliação inicial, com redução do apoio aos 21 dias, no MTE entre 7 e 21 dias 

com relação ao tempo 0, onde houve um aumento do apoio aos 7 e 21 dias; em G2 no MTE 

entre todos os tempos com exceção dos 21 dias, com redução do apoio em comparação à 

avaliação inicial, no MTD em 15, 30, 37 e 45 dias, com aumento do apoio em relação ao tempo 

0; em G4 no MTE aos 15, 21 e 45 dias, com redução do apoio comparando à avaliação inicial, 

no MTD aos 15 dias, com aumento do apoio em relação a av.0; em G5 no MTE aos 7 e 37 dias, 

com redução do apoio em comparação à avaliação inicial, no MTD em todos os tempos com 

exceção dos 30 dias, com aumento do apoio em relação à avaliação inicial; em G6 no MTE em 

todos os tempos com redução do apoio em comparação a av.0, no MTD em todos os tempos 

com exceção dos 30 dias, com aumento do apoio em relação à avaliação inicial. 

A média da melhora do apoio entre grupos nos diferentes tempos, e suas diferenças 

estatísticas por meio de ANOVA e Teste t de Student (LSD), com nível de significância 5% (p < 

0,05), usando o programa SISVAR
®, estão apresentadas na tabela 15. As letras maiúsculas 

representam a comparação entre grupos no mesmo tempo (comparação vertical), e as letras 

minúsculas a comparação intragrupos nos diferentes tempos (comparação horizontal). 

 
 
 
Tabela 15 – Estatística da melhora do apoio do MPD, na avaliação entre grupos nos diferentes 
tempos e suas diferenças estatísticas, por meio de ANOVA e Teste t de Student (LSD) com 
nível de significância 5% (p < 0,05), usando o programa SISVAR

®. As letras maiúsculas 
representam a comparação entre grupos no mesmo tempo e as letras minúsculas a comparação 
intragrupos nos diferentes tempos. 
 

Grupo 
7 dias 
 (%) 

15 dias  
(%) 

21 dias  
(%) 

30 dias  
(%) 

37 dias 
(%) 

45 dias  
(%) 

7 a 45 dias 
(%) 

G1 b 0,00 B ab 20,00 B b 0,00 B ab 40,00 B ab 40,00 B a 60,00 A 26,67 C 

G2 a 60,00 A a 80,00 A a 100,00 A a 80,00 AB a 100,00 A a 100,00 A 86,67 A 

G3 a 80,00 A a 60,00 AB a 60,00 A a 100,00 A a 100,00 A a 100,00 A 83,33 A 

G4 a 60,00 A a 60,00 AB a 60,00 A a 60,00 AB a 60,00 AB a 60,00 A 60,00 B 

G5 a 80,00 A a 80,00 A a 80,00 A a 60,00 AB a 100,00 A a 100,00 A 83,33 A 

G6 a 60,00 A a 80,00 A a 60,00 A a 100,00 A a 100,00 A a 100,00 A 83,33 A 

Média c 56,67 bc 63,33 c 60,00 abc 76,67 ab 83,33 a 86,67  
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A análise estatística da melhora do apoio do MPD evidenciou diferença entre G1 e 

todos os outros grupos, considerando G2, G3, G4, G5 e G6 como os melhores tratamentos, e 

G1 como o pior tratamento, aos 7 dias. Aos 15 dias, houve diferença significativa entre G1 e 

G2, G1 e G5, G1 e G6, sendo G2, G5 e G6 os melhores tratamentos e G1 o pior. Aos 21 dias 

ocorreu diferença estatística entre G1 e todos os outros grupos, relacionando G2, G3, G4, G5 

e G6 como os melhores tratamentos, e G1 como o pior. Aos 30 dias houve diferença 

estatística entre G1 e G3, G1 e G6, observando G3 e G6 como os melhores tratamentos e G1 

como o pior. Aos 37 dias, ocorreu diferença estatística entre G1 e todos os outros grupos com 

exceção de G4, evidenciando G2, G3, G5 e G6 como os melhores tratamentos e G1 como o 

pior. Aos 45 dias, não houve diferença estatística entre os grupos. Na avaliação do tempo 

total, ou seja, dos 7 aos 45 dias ocorreu diferença estatística entre G1 e todos os outros 

grupos, G4 e todos os grupos, sendo G2, G3, G5 e G6 os melhores tratamentos, G4 o 

tratamento de resultado intermediário, e G1 o pior tratamento. 

Entre os tempos de um mesmo grupo, a análise não houve diferença significativa entre 

a maioria dos tempos, observando uma manutenção da taxa de melhora do apoio. Somente no 

grupo G1 e na média dos grupos evidenciou-se um aumento na melhora somente aos 45 dias. 

Desta forma, com base nas diferenças da melhora do apoio do MPD, no tempo total de 

avaliação G2, G3, G5 e G6 demonstraram ser os melhores tratamentos, seguidos de G4, e por 

último G1, sendo que G6 foi o grupo que permaneceu durante o maior período de avaliações 

como o melhor tratamento. 

Associando-se as análises entre tempos, intragrupos, entre grupos e entre membros, a 

avaliação da proporção verdadeira da distribuição do apoio entre membros intragrupos, e a 

melhora do apoio do MPD, é possível inferir que G2, G3, G5 e G6 foram os melhores 

tratamentos, seguidos de G4, e por último G1. Sendo G6 o grupo que permaneceu durante o 

maior período de avaliações como o melhor tratamento. 

 

 

4.4.2.3 Avaliação histológica  

 

4.4.2.3.1 Avaliação qualitativa 

 

A avaliação qualitativa por grupo, individual, e geral, aos 15 e 45 dias está descrita 

abaixo. Na avaliação individual, a letra A seguida de um número designa o animal (A) a que a 

descrição se refere. As lâminas referentes aos blocos 15 dias (normal) foram utilizadas como 
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comparação para a análise neste tempo, sendo representadas pela descrição somente em um 

animal para fins de exemplificação. As lâminas referentes aos blocos 15 dias (novo) estão 

descritas como 15 dias.  

 

 

Grupo 1  

 

Aos 15 dias, há osteólise e neoformação óssea em trabéculas finas com mineralização 

incipiente. Aos 45 dias, há TFV e trabéculas largas com medula óssea funcional em 

quantidade incipiente a moderada. A avaliação individual dos animais pertecentes a este 

grupo está descrita, a seguir. 

A19: Aos 15 dias, há TFV abundante, em meio ao qual há pequenas ilhas de trabéculas 

em formação, com mineralização incipiente, Von Kossa positivo (VK+), Vimentina positiva 

(Vi+). Aos 45 dias, há TFV, osso neoformado maduro com MOF.  

A24: Aos 15 dias, há TFV abundante, com neoformação trabecular nas extremidades do 

corte, mineralização incipiente, Vi+. Aos 45 dias, há TFV moderado e largas trabéculas 

ósseas neoformadas com MOF (Figura 23A), Vi+. 

A25: Aos 15 dias, há TFV abundante, com ilhas de neoformação óssea formadas por 

trabéculas finas com mineralização incipiente, VK+. Aos 45 dias, há osso maduro constituído 

de trabéculas largas, MOF e uma área remanescente de TFV, Vi+. 

A27: Aos 15 dias, há TFV abundante, e poucas trabéculas neoformadas com 

mineralização incipiente, VK+ (Figura 23B), Vi+. Aos 45 dias, adjacente a osso maduro com 

MOF, há bastante TFV remanescente.  

A28: Aos 15 dias, há TFV abundante, com infiltrado inflamatório misto discreto e 

trabéculas neoformadas com mineralização incipiente, VK+, Vi+. Aos 45 dias, há grande 

quantidade de neoformação óssea com MOF, e uma área remanescente de TFV, Vi+. 

 

 

Grupo 2  

 

Aos 15 dias, o tecido apresenta osteólise, TFV ricamente vascularizado e formação de 

trabéculas finas com mineralização moderada a acentuada, visibilizadas pela coloração de 

Von Kossa. Aos 45 dias, a área ocupada por TFV diminui, e as trabéculas tornam-se mais 
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largas. Há presença de MOF em quantidade acentuada. A avaliação individual dos animais 

que constituiram este grupo está descrita abaixo. 

A16: Aos 15 dias, há uma grande área de TFV, com trabéculas finas neoformadas, com 

mineralização moderada, na periferia do corte, VK+, Vi+. Aos 45 dias, há trabéculas 

neoformadas densas, com MOF, Vi+. 

 

 

 

 

Figura 23 – Fotomicrografias do reparo na fase experimental. A – Trabéculas neoformadas 
largas (t), em contato com o TFV, e envolvendo a matriz da medula óssea (mo) no A24, aos 
45 dias, HE, obj 10x; B – Trabéculas neoformadas e mineralizadas (setas) invadindo o TFV 
no A27, aos 15 dias, VK, obj 5x; C – TFV preenchendo todo o corte no A21, aos 15 dias, Vi, 
obj 10x; D – Osteoclastos (setas) em contato com o tecido osteolítico no A4, aos 15 dias, HE, 
obj 20x. 

 

 

A18: Aos 15 dias, há uma grande área de TFV, com trabéculas finas neoformadas e 

mineralização moderada, na periferia do corte, VK+, Vi+. Aos 45 dias, há trabéculas 

neoformadas densas com medula óssea funcional.  

 mo 

A 

t 

B 

C D 
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A21: Aos 15 dias, há TFV em todo o corte, Vi+ (Figura 23C). Aos 45 dias, há trabéculas 

densas com MOF, Vi+.  

A29: Aos 15 dias, há TFV no centro do corte e em vários locais da periferia há formação 

de trabéculas finas com mineralização moderada, VK+, Vi+. Aos 45 dias, em uma área 

periférica do corte, há trabéculas largas e MOF, Vi+. 

A30: Aos 15 dias, a maior parte do corte é formada por trabéculas neoformadas finas com 

mineralização moderada a acentuada, VK+, com MOF, Vi+. Aos 45 dias, há trabéculas largas 

e densas, e MOF. O TFV ocupa muito pouco espaço do corte, Vi+. 

 

 

Grupo 3 

 

Aos 15 dias, a osteólise é marcada (aproximadamente 10%), há TFV maduro e 

neoformação de trabéculas com mineralização incipiente a moderada, VK+. Aos 45 dias, há 

neoformação óssea com trabéculas largas e MOF em quantidade moderada. Alguns dos cortes 

mostram proliferação de condroblastos e em outros há numerosos osteoblastos. A avaliação 

individual dos membros deste grupo está descrita na sequência. 

A4: Aos 15 dias, há TFV maduro denso hipercelular, em meio ao qual há trabéculas em 

osteólise, rodeadas por osteoclastos (Figura 23D). Há deposição de matriz osteóide. Aos 45 

dias, há osso trabecular neoformado, tecido fibroso e restos de trabéculas, Vi+. 

A5: Aos 15 dias, há TFV abundante e trabéculas finas em formação com mineralização 

incipiente, VK+, Vi+. Aos 45 dias, há TFV e tecido ósseo neoformado, Vi+.  

A6: Aos 15 dias, há proliferação de tecido conjuntivo, em meio ao qual observam-se 

trabéculas curtas e irregulares (Figura 24A), numerosos fibroblastos e alguns osteoclastos. Há 

formação de novas trabéculas finas e com mineralização moderada, na periferia do corte, 

VK+, Vi+. Aos 45 dias, há trabéculas largas ocupando praticamente todo os corte, com 

presença de MOF, Vi+. 

A7: Aos 15 dias, há TFV denso hipercelular, em meio ao qual há numerosas trabéculas em 

osteólise associadas a osteoclastos. Na periferia do corte há neoformação de trabéculas com 

mineralização moderada, VK+, Vi+. Aos 45 dias, há osso trabecular em formação com MOF. 

Em uma das extremidades do corte, esse tecido continua com tecido fibroso maduro. Há 

restos de trabéculas em osteólise.  

A9: Aos 15 dias, há TFV denso hipercelular, em meio ao qual há trabéculas em osteólise, 

em contato com osteoclastos. Na periferia do corte há formação trabecular com mineralização 
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moderada, VK+. Vi+. Aos 45 dias, há osso trabecular em continuidade com tecido fibroso 

denso. Na interface há fileiras de condroblastos, sendo pronunciada a presença de osteoblastos 

(Figura 24B), Vi+. 

 

 

 

 

Figura 24 – Fotomicrografias do reparo na fase experimental. A – TFV sustentando a 
neoformação trabecular (setas) no A6, aos 15 dias, HE, obj 10x; B – Progressão do TFV e 
condrócitos (co) na neoformação trabecular, com visibilização de numerosos osteoblastos 
(setas) no A9, aos 45 dias, HE, obj 10x; C – Tecido cartilaginoso (c) em continuidade com 
tecido ósseo em formação (o) no A1, aos 45 dias, HE, obj 10x; D – Tecido hematopoiético 
abundante adjacente à trabécula neoformada no A2, aos 45 dias, HE, obj 20x. 
 

 

Grupo 4 

 

Aos 15 dias, há osteólise marcante (em torno de 16%) envolvida por TFV e pequena 

neoformação óssea. A osteólise permanece aos 45 dias, e a neoformação óssea ocorre com 

quantidade moderada de MOF.  A avaliação individual dos animais pertecentes a este grupo 

está descrita a seguir. 
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co 

C 

c 
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A1: Aos 15 dias, há proliferação exuberante de tecido conjuntivo, em meio ao qual, 

observam-se trabéculas com mineralização moderada, e alguns osteoclastos, VK+, Vi+. Aos 

45 dias, há grande quantidade de trabéculas largas e entrelaçadas, com áreas muito celulares. 

Na medula há numerosas células estreladas e raras hematopoiéticas. Há uma área de 

cartilagem em continuidade com tecido ósseo em formação (Figura 24C), Vi+.  

A2: Aos 15 dias, há TFV que envolve extensos restos de tecido osteolítico e trabéculas em 

formação, Vi+. Aos 45 dias, há TFV que envolve restos de tecido osteolítico. Adjacentes a 

ele, observam-se trabéculas maduras largas, entre as quais, há tecido hematopoiético (Figura 

24D), Vi+.  

A3: Aos 15 dias, há TFV abundante adjacente a um fragmento em osteólise, Vi+. Aos 45 

dias, o TFV se continua a osso neoformado, com MOF, Vi+. 

A8: Aos 15 dias, há TFV envolvendo o tecido ósseo em osteólise, VK+, Vi+. Aos 45 dias, 

há TFV, com restos de tecido osteolítico, continuado por tecido ósseo maduro, com pequenas 

áreas de cartilagem e MOF.  

A10: Aos 15 dias, há TFV que envolve extensos restos de tecido osteolítico e pequena 

deposição de matriz óssea, Vi+. Aos 45 dias, há TFV que envolve osso em osteólise em uma 

área, e se continua com osso neoformado, constituído de trabéculas ósseas largas com MOF, 

na outra extremidade, Vi+. 

 

 

Grupo 5 

 

Aos 15 dias, há osteólise, TFV ao redor, e neoformação de trabéculas finas com 

mineralização incipiente a acentuada, nos diferentes cortes. Aos 45 dias, há trabéculas mais 

largas e MOF abundante. É notória a proliferação osteoblástica.  

A14: Aos 15 dias, predomina no corte TFV maduro muito celular, trabéculas novas com 

mineralização moderada, VK+ na periferia e um pequeno acúmulo de células de citoplasma 

espumoso, Vi+. Aos 45 dias, há osso trabecular de aspecto normal entremeado com pequena 

quantidade de tecido fibroso denso.  

A15: 15 dias: TFV maduro denso hipercelular, em meio ao qual há raras trabéculas em 

osteólise e algumas em formação com mineralização insipiente. Vi+ (Figura 25A). 45 dias: 

Corte com osso trabecular maduro com tecido hematopoiético extenso, osso trabecular jovem 

e pouco tecido fibroso denso (Figura 25B). Vi+. 
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A17: Aos 15 dias, há TFV e muitas trabéculas estreitas com mineralização moderada na 

periferia. Aos 45 dias, há trabéculas mais largas, MOF abundante, osteoblastos/osteócitos, 

Vi+. O TFV ainda está presente.  

 

 

 

 

Figura 25 – Fotomicrografias do reparo na fase experimental. A – Marcação celular pela Vi, 
evidenciando que todas as células do corte estão marcadas, A15, aos 15 dias, obj 20x; B – 
Trabéculas neoformadas largas (t) no A15, aos 45 dias, HE, obj 40x; C – Marcação de 
osteoblastos (setas pretas) e osteócitos (setas vermelhas) pela Vi no A20, aos 15 dias, obj 20x; 
D – Trabéculas neoformadas mineralizadas com abundância de osteoblastos periféricos 
(setas) no A22, aos 15 dias, VK, obj 20x. 
 

 

A20: Aos 15 dias, há abundante TFV e trabéculas neoformadas finas com mineralização 

moderada em locais periféricos, VK+.  Marcação geral de osteoblastos e osteócitos pela Vi 

(Figura 25C). Aos 45 dias, há trabéculas largas e bastante TFV. 

A22: Aos 15 dias, a maior parte do corte é composta por trabéculas neoformadas 

margeadas por abundantes osteoblastos (Figuras 25D, 26A e B), entre formações de 
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t 

t 

t 
t 

C D 
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trabéculas com mineralização acentuada, VK+, e TFV com hemorragia em algumas áreas. 

Aos 45 dias, as trabéculas são largas e a MOF abundante. 

 

 

 

 

Figura 26 – Fotomicrografias na fase experimental. A e B – Trabéculas neoformadas com 
abundância de osteoblastos periféricos (setas) no animal (A) 22, aos 15 dias, HE, obj 20 e 
40x, respectivamente; C – Tecido ósseo normal com trabéculas neoformadas largas (t) e 
medula óssea hematopoiética (*) no A13, HE, obj 10x; D – Neoformação trabecular ativa no 
A23, aos 15 dias, HE, obj 10x. 
 

 

Grupo 6 

 

Aos 15 dias, há osteólise e neoformação óssea em trabéculas finas com mineralização 

incipiente a acentuada nos diferentes cortes. Aos 45 dias, há trabéculas largas e MOF 

abundante. Há alta densidade de osteoblastos. A avaliação individual dos membros deste 

grupo está descrita abaixo. 
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A11: Aos 15 dias, há TFV adjacente a uma área periférica de neoformação óssea com 

mineralização moderada, VK+, Vi+ e osteoclastos. Aos 45 dias, há TFV entre tecido ósseo 

maduro e tecido ósseo em formação. 

A12: Aos 15 dias, há TFV maduro, no qual se observam pequenas áreas de osteólise e 

evidenciação da matriz mesenquimal da medula óssea. Há pequenas áreas de neoformação 

óssea com trabéculas finas e mineralização incipiente, VK+. Aos 45 dias, há TFV maduro e 

tecido ósseo neoformado, com trabéculas largas e MOF sobre um estroma denso, Vi+.  

A13: Aos 15 dias (normal), observa-se osso trabecular parcialmente mineralizado, VK+, 

com MOF rica em tecido fibroso frouxo, com fibroblastos, células estreladas e algumas 

hematopoiéticas (Figura 26C). Aos 15 dias (novo), há TFV, neoformação óssea em trabéculas 

finas com densidade moderada de osteoblastos e mineralização moderada à acentuada, VK+, 

Vi+. Aos 45 dias, há TFV, osso neoformado e MOF. 

A23: Aos 15 dias, há TFV com vasos de ampla luz. Na periferia há neoformação óssea 

com trabéculas finas e mineralização moderada (Figura 26D), VK+, Vi+. Aos 45 dias, há 

TFV e trabéculas ósseas largas com MOF abundante, Vi+. 

A26: Aos 15 dias, o corte consiste de TFV com pequena área de osteólise e pequena área 

periférica de trabéculas neoformadas VK+, Vi+. Aos 45 dias, há osso neoformado, constituído 

de trabéculas largas e MOF abundante. 

 

 

4.4.2.3.2 Avaliação quantitativa 

 

Na avaliação quantitativa foi estabelecido um escore de 0 a 100% para a presença de: 

TFV, OSSO NEO, Nº cel, MOF. Os dados percentuais individuais do TFV, OSSO NEO, Nº 

cel e MOF, nos diferentes grupos, com suas respectivas médias e desvios padrões, aos 15 e 45 

dias estão disponíveis respectivamente, nas tabelas 16 e 17.  

A análise estatística foi realizada entre tempos, intragrupos e entre grupos por meio de 

ANOVA e Teste t de Student (LSD), com nível de significância 5% (p < 0,05), usando o 

programa SISVAR
®. A média dos valores de TFV, OSSO NEO, Nº cel e MOF, na análise 

entre tempos, intragrupos e entre grupos e suas diferenças estatísticas estão representadas na 

tabela 18. As letras maiúsculas representam a comparação entre grupos no mesmo tempo e as 

letras minúsculas a comparação intragrupos nos diferentes tempos, ambas por comparação no 

sentido vertical dos dados. 

 



 124 

Tabela 16 – Dados percentuais individuais da análise histológica do TFV, OSSO NEO, Nº cel 
e MOF, nos diferentes grupos aos 15 dias, com suas respectivas médias e desvios padrões. 
 

Grupo Animal TFV (%) OSSO NEO (%) Nº cel (%) MOF (%) 

G1 19 95,00 5,00 75,00 0,00 
G1 24 90,00 10,00 70,00 0,00 
G1 25 90,00 10,00 50,00 0,00 
G1 27 90,00 10,00 70,00 0,00 
G1 28 85,00 15,00 55,00 0,00 
G1 Média 90,00 10,00 64,00 0,00 
G1 DP 3,53 3,53 10,84 0,00 
G2 16 70,00 30,00 93,00 0,00 
G2 18 60,00 40,00 75,00 0,00 
G2 21 100,00 0,00 98,00 0,00 
G2 29 60,00 40,00 70,00 0,00 
G2 30 20,00 80,00 55,00 50,00 
G2 Média 62,00 38,00 78,20 10,00 
G2 DP 28,63 28,63 17,51 22,36 
G3 4 100,00 0,00 90,00 0,00 
G3 5 85,00 5,00 80,00 0,00 
G3 6 90,00 5,00 60,00 0,00 
G3 7 75,00 5,00 40,00 0,00 
G3 9 80,00 5,00 70,00 0,00 
G3 Média 86,00 4,00 68,00 0,00 
G3 DP 9,62 2,24 19,23 0,00 
G4 1 80,00 20,00 65,00 0,00 
G4 2 85,00 0,00 60,00 0,00 
G4 3 100,00 0,00 80,00 0,00 
G4 8 70,00 0,00 60,00 0,00 
G4 10 65,00 0,00 55,00 0,00 
G4 Média 80,00 4,00 64,00 0,00 
G4 DP 13,69 8,94 9,62 0,00 
G5 14 70,00 30,00 95,00 5,00 
G5 15 100,00 0,00 100,00 0,00 
G5 17 60,00 40,00 70,00 40,00 
G5 20 70,00 30,00 85,00 0,00 
G5 22 20,00 80,00 70,00 0,00 
G5 Média 64,00 36,00 84,00 9,00 
G5 DP 28,81 28,81 13,87 17,46 
G6 11 85,00 15,00 90,00 0,00 
G6 12 90,00 10,00 95,00 0,00 
G6 13 50,00 50,00 90,00 8,00 
G6 23 50,00 50,00 90,00 10,00 
G6 26 100,00 0,00 95,00 0,00 
G6 Média 75,00 25,00 92,00 3,60 
G6 DP 23,45 23,45 2,74 4,98 

DP: Desvio padrão; MOF: Medula óssea funcional; Nº cel: Número de células; OSSO NEO: Osso 
neoformado; TFV: Tecido fibrovascular. 
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Tabela 17 – Dados percentuais individuais da análise histológica do TFV, OSSO NEO, Nº cel 
e MOF, nos diferentes grupos aos 45 dias, com suas respectivas médias e desvios padrões. 
 

Grupo Animal TFV (%) OSSO NEO (%) Nº cel (%) MOF (%) 

G1 19 60,00 40,00 45,00 50,00 
G1 24 75,00 25,00 50,00 50,00 
G1 25 30,00 70,00 50,00 55,00 
G1 27 60,00 40,00 50,00 50,00 
G1 28 25,00 75,00 55,00 50,00 
G1 Média 50,00 50,00 50,00 51,00 
G1 DP 21,50 21,50 3,53 2,24 
G2 16 10,00 90,00 55,00 50,00 
G2 18 0,00 100,00 65,00 95,00 
G2 21 40,00 60,00 65,00 50,00 
G2 29 45,00 55,00 55,00 50,00 
G2 30 5,00 95,00 50,00 85,00 
G2 Média 20,00 80,00 58,00 66,00 
G2 DP 20,92 20,92 6,71 22,19 
G3 4 30,00 70,00 45,00 50,00 
G3 5 35,00 65,00 75,00 55,00 
G3 6 5,00 95,00 40,00 95,00 
G3 7 35,00 65,00 40,00 60,00 
G3 9 30,00 70,00 65,00 50,00 
G3 Média 27,00 73,00 53,00 62,00 
G3 DP 12,55 12,55 16,05 18,91 
G4 1 25,00 75,00 40,00 70,00 
G4 2 40,00 60,00 45,00 55,00 
G4 3 45,00 55,00 60,00 50,00 
G4 8 50,00 50,00 60,00 50,00 
G4 10 40,00 60,00 50,00 50,00 
G4 Média 40,00 60,00 51,00 55,00 
G4 DP 9,35 9,35 8,94 8,66 
G5 14 20,00 80,00 80,00 75,00 
G5 15 20,00 80,00 75,00 75,00 
G5 17 30,00 70,00 55,00 95,00 
G5 20 20,00 80,00 70,00 70,00 
G5 22 0,00 100,00 65,00 95,00 
G5 Média 18,00 82,00 69,00 82,00 
G5 DP 10,95 10,95 9,62 12,04 
G6 11 10,00 90,00 90,00 75,00 
G6 12 30,00 70,00 70,00 65,00 
G6 13 25,00 75,00 85,00 75,00 
G6 23 25,00 75,00 70,00 95,00 
G6 26 10,00 90,00 70,00 90,00 
G6 Média 20,00 80,00 77,00 80,00 
G6 DP 9,35 9,35 9,75 12,25 

DP: Desvio padrão; MOF: Medula óssea funcional; Nº cel: Número de células; OSSO NEO: Osso 
neoformado; TFV: Tecido fibrovascular. 
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Tabela 18 – Estatística dos valores de TFV, OSSO NEO, Nº cel e MOF, na avaliação entre 
tempos, intragrupos e entre grupos e suas diferenças estatísticas, por meio de ANOVA e Teste t 

de Student (LSD) com nível de significância 5% (p < 0,05), usando o programa SISVAR
®. As 

letras maiúsculas representam a comparação entre grupos no mesmo tempo e as letras 
minúsculas a comparação intragrupos nos diferentes tempos. 
 

 
Grupo  

Tempo 
(dias) 

TFV 
 (%) 

OSSO NEO 
 (%) 

Nº cel  
(%) 

MOF 
 (%) 

G1 15 a 90,00 A  b 10,00 B  A 64,00 B  b 0,00 A  
G2 15 a 62,00 C  b 38,00 A  a 78,20 AB  b 10,00 A  
G3 15 a 86,00 AB  b 4,00 B  A 68,00 B  b 0,00 A  
G4 15 a 80,00 ABC  b 4,00 B  A 64,00 B  b 0,00 A  
G5 15 a 64,00 BC  b 36,00 A  a 84,00 A  b 9,00 A  
G6 15 a 75,00 ABC  b 25,00 AB  a 92,00 A  b 3,60 A  

Média 15 a 76,17  b 19,50  a 75,03  b 3,77  
G1 45 b 50,00 A  a 50,00 B  A 50,00 C  a 51,00 B 
G2 45 b 20,00 B  a 80,00 A  b 58,00 BC  a 66,00 AB  
G3 45 b 27,00 B  a 73,00 A  B 53,00 C  a 62,00 B  
G4 45 b 40,00 AB  a 60,00 AB  A 51,00 C  a 55,00 B  
G5 45 b 18,00 B  a 82,00 A  b 69,00 AB  a 82,00 A  
G6 45 b 20,00 B  a 80,00 A  B 77,00 A  a 80,00 A  

Média 45 b 29,17  a 70,83  b 59,67  a 66,00  
G1 15 e 45 70,00 A 30,00 C 57,00 D 25,50 D 
G2 15 e 45 41,00 C 59,00 A 68,10 BC 38,00 ABC 
G3 15 e 45 56,50 ABC 38,50 BC 60,50 CD 31,00 BCD 
G4 15 e 45 60,00 AB 32,00 C 57,50 CD 27,50 CD 
G5 15 e 45 41,00 C 59,00 A 76,50 AB 45,50 A 
G6 15 e 45 47,50 BC 52,50 AB 84,50 A 41,80 AB 

MOF: Medula óssea funcional; Nº cel: Número de células; OSSO NEO: Osso neoformado; TFV: Tecido 
fibrovascular. 

 

 

A análise estatística da média dos valores de TFV, OSSO NEO, Nº cel e MOF, na 

avaliação entre tempos, intragrupos e entre grupos, pelo Teste t de Student (LSD) com nível de 

significância 5% (p < 0,05), aos 15 dias, houve diferença significativa nos valores de: TFV entre 

G1 e G2, G1 e G5, G2 e G3, considerando G1 como o melhor tratamento, e G2 como o pior; 

OSSO NEO entre G1 e G2, G1 e G5, G2 e G3, G2 e G4, G3 e G5, G4 e G5, relacionando G2 e 

G5 como os melhores tratamentos, e G1, G3 e G4 como os piores; Nº cel entre G1 e G5, G1 e 

G6, G3 e G5, G3 e G6, G4 e G5, G4 e G6, sendo G5 e G6 os melhores tratamentos, e G1, G3 e 

G4 os piores.  

Aos 45 dias ocorreu diferença estatística em: TFV entre G1 e todos os outros grupos, com 

exceção de G4, observando G1 como o melhor tratamento, e G2, G3, G5 e G6 como os piores; 

OSSO NEO entre G1 e todos os outros grupos, exceto G4, considerando G2, G3, G5 e G6 como os 

melhores tratamentos, e G1 como o pior; Nº cel entre G1 e G5, G1 e G6, G2 e G6, G3 e G5, G3 e 

G6, G4 e G5, G4 e G6, sendo G6 o melhor tratamento, e G1, G3 e G4 os piores. 
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Na avaliação do tempo total de avaliação dos 15 aos 45 dias observou-se diferença 

estatística em: TFV entre G1 e G2, G1 e G5, G1 e G6, G2 e G4, G4 e G5, relacionando G1 como o 

melhor tratamento, e G2 e G5 como os piores; OSSO NEO entre G1 e G2, G1 e G5, G1 e G6, G2 

e G3, G2 e G4, G3 e G5, G4 e G5, G4 e G6, observando G2 e G5 como os melhores tratamentos, e 

G1 e G4 como os piores; Nº cel entre G1 e G2, G1 e G5, G1 e G6, G2 e G3, G2 e G4, G2 e G6, G3 

e G5, G3 e G6, G4 e G5, G4 e G6, sendo G6 o melhor tratamento, e G1 o pior tratamento. Entre os 

tempos de um mesmo grupo, a análise demonstrou diferença significativa entre a maioria dos 

tempos, evidenciando-se um aumento no percentual das variáveis, OSSO NEO e MOF entre 

tempos, e uma redução em TFV e Nº cel. Somente na variável Nº cel nos grupos G1 e G4, houve a 

manutenção do percentual entre os 15 e 45 dias. 

O grau de amadurecimento do tecido, ou seja, a etapa evolutiva a que ele pertence na fase 

de cicatrização, pode ser mensurada pelas variáveis analisadas acima, pois na fase inicial há grande 

quantidade de TFV e Nº cel no tecido, e pouca ou nenhuma presença de MOF. À medida que o 

tecido vai amadurecendo, o TFV vai sendo substituido por OSSO NEO, o Nº cel diminui e a MOF 

passa a estar presente em quantidade moderada a acentuada. Desta forma, nota-se que, aos 15 dias, 

os grupos com o amadurecimento do tecido mais adiantado são G2 e G5, e os mais atrasados G1, 

G3 e G4, estando G6 em um grau intermediário entre eles. Aos 45 dias, G2, G3, G5 e G6 são os 

grupos mais adiantados, e G1 o mais atrasado, estando G4 em uma posição intermediária do tempo 

de cicatrização. Porém, ao somar a esta análise a variável MOF, os melhores grupos passam a ser 

G5 e G6, seguidos de G2, após G3, na sequência G4, e por fim G1 como o pior grupo na avaliação 

do grau de adiantamento da cicatrização. 

A análise de correlação entre as variáveis TFV, OSSO NEO, Nº cel, e MOF foi feita pelo 

Teste de Correlação usando o Microsoft Excel
®. Considerou-se uma correlação perfeita negativa 

ou positiva, quando os valores foram iguais a -1 ou 1, respectivamente, significando que as duas 

variáveis em questão eram inversamente proporcionais.  A correlação positiva ou negativa foi dita 

forte, quando os valores estavam entre 0,70 e 0,90 ou -0,70 e -0,90; moderada entre 0,40 e 0,70 ou 

-0,40 a -0,70; fraca entre 0,20 e 0,40 ou -0,20 e -0,40; e nula quando igual a 0 (BUSSAB; 

MORETTIN, 2004). Os dados de correlação das variáveis TFV, OSSO NEO, Nº cel, e MOF, nos 

diferentes grupos, aos 15, 45 e tempo total de 15 a 45 dias (média dos 15 e 45 dias), estão dispostos 

respectivamente nas tabelas 19, 20 e 21. 
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Tabela 19 – Dados de correlação da análise histológica das variáveis TFV, OSSO NEO, Nº 
cel e MOF, nos diferentes grupos aos 15 dias. 
 

TOTAL TFV OSSO NEO Nº cel MOF 

TFV 1    

OSSO NEO -0,91333 1   

Nº cel 0,231149 -0,01425 1  

MOF -0,55337 0,578964 -0,15284 1 

     

G1 TFV OSSO NEO Nº cel MOF 

TFV 1    

OSSO NEO -1 1   

Nº cel 0,652328 -0,65233 1  

MOF 0 0 0 1 

     

G2 TFV OSSO NEO Nº cel MOF 

TFV 1    

OSSO NEO -1 1   

Nº cel 0,931222 -0,93122 1  

MOF -0,81991 0,819912 -0,74055 1 

     

G3 TFV OSSO NEO Nº cel MOF 

TFV 1    

OSSO NEO -0,81373 1   

Nº cel 0,756757 -0,63936 1  

MOF 0 0 0 1 

     

G4 TFV OSSO NEO Nº cel MOF 

TFV 1    

OSSO NEO 0 1   

Nº cel 0,9017 0,058124 1  

MOF 0 0 0 1 

     

G5 TFV OSSO NEO Nº cel MOF 

TFV 1    

OSSO NEO -1 1   

Nº cel 0,825581 -0,82558 1  

MOF -0,06459 0,064594 -0,52103 1 

     

G5 TFV OSSO NEO Nº cel MOF 

TFV 1    

OSSO NEO -1 1   

Nº cel 0,778499 -0,7785 1  

MOF -0,96326 0,963264 -0,65991 1 

MOF: Medula óssea funcional; Nº cel: Número de células; OSSO NEO: Osso neoformado;  
TFV: Tecido fibrovascular. 
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Tabela 20 – Dados de correlação da análise histológica das variáveis TFV, OSSO NEO, Nº 
cel e MOF, nos diferentes grupos aos 45 dias. 
 

TOTAL TFV OSSO NEO Nº cel MOF 

TFV 1    

OSSO NEO -1 1   

Nº cel -0,31433 0,314332 1  

MOF -0,71192 0,711922 0,279411 1 

     

G1 TFV OSSO NEO Nº cel MOF 

TFV 1    

OSSO NEO -1 1   

Nº cel -0,5754 0,575396 1  

MOF -0,51988 0,519875 0 1 

     

G2 TFV OSSO NEO Nº cel MOF 

TFV 1    

OSSO NEO -1 1   

Nº cel 0,133631 -0,13363 1  

MOF -0,76747 0,767472 0,058776 1 

     

G3 TFV OSSO NEO Nº cel MOF 

TFV 1    

OSSO NEO -1 1   

Nº cel 0,459317 -0,45932 1  

MOF -0,9166 0,916602 -0,4985 1 

     

G4 TFV OSSO NEO Nº cel MOF 

TFV 1    

OSSO NEO -1 1   

Nº cel 0,896421 -0,89642 1  

MOF -0,92582 0,92582 -0,80687 1 

     

G5 TFV OSSO NEO Nº cel MOF 

TFV 1    

OSSO NEO -1 1   

Nº cel -0,14237 0,142374 1  

MOF -0,24638 0,246382 -0,78791 1 

     

G6 TFV OSSO NEO Nº cel MOF 

TFV 1    

OSSO NEO -1 1   

Nº cel -0,34276 0,342755 1  

MOF -0,32733 0,327327 -0,3665 1 

MOF: Medula óssea funcional; Nº cel: Número de células; OSSO NEO: Osso neoformado;  
TFV: Tecido fibrovascular. 
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Tabela 21 – Dados de correlação da análise histológica das variáveis TFV, OSSO NEO, Nº 
cel e MOF, nos diferentes grupos dos 15 aos 45 dias. 
 

TOTAL TFV OSSO NEO Nº cel MOF 

TFV 1    

OSSO NEO -0,979 1   

Nº cel 0,357813 -0,29751 1  

MOF -0,86388 0,872513 -0,38606 1 

     

G1 TFV OSSO NEO Nº cel MOF 

TFV 1    

OSSO NEO -1 1   

Nº cel 0,542787 -0,54279 1  

MOF -0,83824 0,838244 -0,69546 1 

     

G2 TFV OSSO NEO Nº cel MOF 

TFV 1    

OSSO NEO -1 1   

Nº cel 0,849067 -0,84907 1  

MOF -0,89073 0,890734 -0,73837 1 

     

G3 TFV OSSO NEO Nº cel MOF 

TFV 1    

OSSO NEO -0,98565 1   

Nº cel 0,575556 -0,49394 1  

MOF -0,96766 0,982417 -0,50308 1 

     

G4 TFV OSSO NEO Nº cel MOF 

TFV 1    

OSSO NEO -0,90316 1   

Nº cel 0,87113 -0,6825 1  

MOF -0,91593 0,978014 -0,68892 1 

     

G5 TFV OSSO NEO Nº cel MOF 

TFV 1    

OSSO NEO -1 1   

Nº cel 0,758785 -0,75879 1  

MOF -0,7382 0,738199 -0,71097 1 

     

G6 TFV OSSO NEO Nº cel MOF 

TFV 1    

OSSO NEO -1 1   

Nº cel 0,681604 -0,6816 1  

MOF -0,89302 0,893023 -0,79765 1 

MOF: Medula óssea funcional; Nº cel: Número de células; OSSO NEO: Osso neoformado;  
TFV: Tecido fibrovascular. 
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As correlações encontradas aos 15 dias foram: entre TFV e OSSO NEO obteve-se uma 

correlação nula em G4, correlação negativa forte em G3, e correlação negativa perfeita em G1, G2, 

G5, G6 e To (Total = média geral entre os grupos); entre TFV e Nº cel observou-se uma correlação 

positiva perfeita em G2, correlação positiva forte em G3, G4, G5 e G6, correlação positiva 

moderada em G1, e correlação positiva fraca em To; entre TFV e MOF notou-se uma correlação 

nula em G1, G3, G4 e G5, correlação negativa moderada em To, correlação negativa forte em G2, 

e correlação negativa perfeita em G6; entre OSSO NEO e Nº cel encontrou-se uma correlação nula 

em G4 e To, correlação negativa moderada em G1 e G3, correlação negativa forte em G5 e G6, e 

correlação negativa perfeita em G2; entre OSSO NEO e MOF percebeu-se uma correlação positiva 

perfeita em G6, correlação positiva forte em G2, correlação positiva moderada em To, correlação 

nula em G1, G3, G4 e G5; e entre Nº cel e MOF chegou-se à correlação nula em G1, G3, G4 e To, 

correlação negativa moderada em G5 e G6, e correlação negativa forte em G2. 

As correlações encontradas aos 45 dias foram: entre TFV e OSSO NEO obteve-se uma 

correlação negativa perfeita em todos os grupos e To; entre TFV e Nº cel observou-se uma 

correlação positiva forte em G4, correlação positiva moderada em G3, correlação nula em G2 

e G5, correlação negativa fraca em G6 e To, e correlação negativa moderada em G1; entre TFV 

e MOF notou-se uma correlação negativa fraca em G5 e G6, correlação negativa moderada em 

G1, correlação negativa forte em G2 e To, e correlação negativa perfeita em G3 e G4; entre 

OSSO NEO e Nº cel encontrou-se uma correlação positiva moderada em G1, correlação 

positiva fraca em G6 e To, correlação nula em G2 e G5, correlação negativa moderada em G3,e 

correlação negativa forte em G4; entre OSSO NEO e MOF percebeu-se uma correlação positiva 

perfeita em G3 e G4, correlação positiva forte em G2 e To, correlação positiva moderada em 

G1, e correlação positiva fraca em G5 e G6; e entre Nº cel e MOF chegou-se a uma correlação 

positiva fraca em To, correlação nula em G1 e G2, correlação negativa fraca em G6, correlação 

negativa moderada em G3, e correlação negativa forte em G4 e G5. 

As correlações encontradas no tempo total (média dos 15 e 45 dias) foram: entre TFV 

e OSSO NEO obteve-se uma correlação negativa perfeita em todos os grupos e To; entre TFV 

e Nº cel observou-se uma correlação positiva forte em G2, G4 e G5, correlação positiva 

moderada em G1, G3 e G6, e correlação positiva fraca em G1; entre TFV e MOF notou-se 

uma correlação negativa forte em G1, G2, G5 e G6, e correlação negativa perfeita em G3 e 

G4; entre OSSO NEO e Nº cel encontrou-se uma correlação negativa fraca em To, correlação 

negativa moderada em G1, G3, G4 e G6, e correlação negativa forte em G2 e G5; entre OSSO 

NEO e MOF percebeu-se uma correlação positiva perfeita em G3 e G4, e correlação positiva 

forte em G2, G5, G6 e To; e entre Nº cel e MOF chegou-se a uma correlação negativa fraca 
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em To, correlação negativa moderada em G1, G3 e G4, e correlação negativa forte em G2, G5 

e G6. 

Após fotografar, em um microscópio invertido, a imagem de 20 campos de cada 

grupo, escolhidos aleatoriamente, com objetiva de 20x, a contagem dos vasos foi realizada 

por profissional qualificado por meio do software ImageJ
® (Figura 27A e B). A contagem de 

vasos permitiu observar o grau neoangiogênese, aos 15 dias, e graduar a etapa evolutiva da 

cicatrização nos diferentes grupos. Durante a quantificação, subdividiu-se os vasos em 

pequenos e médios a grandes, de acordo o diâmetro de seu lúmen, sendo classificados como 

pequenos vasos com até 12 micrometros, médios de 12 a 20 micromêtros e grandes acima de 

20 micromêtros de diâmetro.  

 

 

 

 

Figura 27 – Ilustrações imuno-histoquímicas do reparo coradas pela Vimentina, obj 20x, na 
fase experimental aos 15 dias, com marcação de vasos pequenos (1 – azul escuro), médios (2 
– azul claro) e grandes (3 – verde) realizada no programa ImageJ

®, A – Imagem com 
abundância de pequenos vasos em um animal do grupo 1; B – Imagem com discreta presença 
de vasos pequenos, médios e grandes em um animal do grupo 5. 

 

 

A análise estatística da quantificação dos vasos foi realizada por meio de ANOVA e 

Teste t de Student (LSD), com nível de significância 5% (p < 0,05), usando o programa 

SISVAR
®, estando a média dos valores dos vasos pequenos, médios, grandes e totais, aos 15 

dias, nos diferentes grupos e suas diferenças estatísticas, representadas na tabela 22. 

 

 

 

A   B 
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Tabela 22 – Estatística dos vasos pequenos, médios, grandes, e totais aos 15 dias, nos 
diferentes grupos e suas diferenças estatísticas, por meio de ANOVA e Teste t de Student 
(LSD) com nível de significância 5% (p < 0,05), usando o programa SISVAR

®. As letras 
maiúsculas representam a comparação entre grupos perante os diferentes calibres dos vasos. 
 

Grupo Vasos Pequenos Vasos Médios Vasos Grandes Vasos Totais 

G1 141,45 A 1,70 BC 0,35 B 143,50 A 

G2 65,75 BC 3,30 AB 1,35 B  70,40 BC 

G3 54,60 C 4,20 A 1,70 B 61,95 C 

G4 73,50 B 4,05 A 1,20 B 78,75 B 

G5 49,95 C 3,10 AB 1,10 B 54,15 C 

G6 26,90 D 1,30 C 3,15 A 29,10 D 

Média 68,69 2,94 1,48 72,98 

 

 

A análise estatística da média dos vasos pequenos (VP), médios (VM), grandes (VG), 

e totais (VT) aos 15 dias, nos diferentes grupos, pelo Teste t de Student (LSD) com nível de 

significância 5% (p < 0,05), houve diferença significativa nos valores de: VP entre G1 e todos 

os outros grupos, G2 e G6, G3 e G4, G3 e G6, G4 e G5, G4 e G6, G5 e G6, considerando G1 

como o grupo de maior valor, seguido por G4, após por G3 e G5, e por último G6 como o de 

menor valor; VM entre G1 e G3, G1 e G4, G2 e G6, G3 e G6, G4 e G6, G5 e G6, sendo G3 e 

G4 os grupos de maior valor, e G6 o de menor valor; VG entre G6 e todos os outros grupos, 

considerando G1, G2, G3, G4 e G5 como os grupos de maior valor, e G6 como o de menor 

valor; e VT entre G1 e todos os outros grupos, G2 e G6, G3 e G4, G3 e G6, G4 e G5, G4 e 

G6, G5 e G6, sendo G1 o grupo de maior valor, seguido por G4, após G3 e G5, e por fim G6 

como o grupo de menor valor. 

Para determinar o grau de neoangiogênese, considerou-se ser o número total de vasos 

diretamente proporcional ao grau de neoangiogênese, visto que a angiogênese é um dos 

primeiros passos evolutivos da cicatrização, refletindo o amadurecimento do tecido. Desta 

forma, os grupos com maior neoangiogênese aos 15 dias, estavam na etapa evolutiva mais 

inicial, e os com menor neoangiogênese em uma etapa mais adiantada. Assim, observou-se 

que o melhor grupo foi G6, seguido de G3 e G5, após G2, na sequência G4, e por fim G1 

como o pior grupo com relação ao adiantamento da etapa evolutiva da cicatrização aos 15 

dias. 
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Correlacionando os resultados da quantificação de vasos com os dados obtidos na 

avaliação das variáveis TFV, OSSO NEO, Nº cel e MOF aos 15dias, nota-se que os grupos 

com o amadurecimento do tecido mais adiantado são G5 e G6, seguidos de G2, após G3, na 

sequência G4 e por último G1 como o grupo mais atrasado na evolução da cicatrização aos 15 

dias, assim como ocorreu aos 45 dias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. DISCUSSÃO 

 

5.1 Elaboração de um protocolo de plasma rico em plaquetas eficiente para cães 

 

O novo protocolo de PRP elaborado mostrou-se eficiente em cães, permitindo sua 

produção a partir de pequena quantidade de sangue total, concentrando adequadamente as 

plaquetas. Ele forneceu uma relação média de 5,26 ± 0,8 vezes o valor plaquetário inicial 

presente no sangue total, com a manutenção da integridade plaquetária e sua permanência no 

estado inativo, com formato discóide, sem emissão de pseudópodes. A contagem plaquetária 

obtida neste estudo está dentro da quantificação recomendada, a qual deve ser igual ou 

superior ao intervalo de 4 a 5 vezes o número de plaquetas do sangue total para ser 

considerado positivo (MARX, 2004), portanto, demonstrando a eficiência quantitativa do 

PRP produzido. A mudança de formato das plaquetas e emissão de pseudópodes indica que 

houve ativação plaquetária com liberação precoce de fatores de crescimento (HOFFBRAND 

et al., 2004), tornando esse PRP menos efetivo, portanto sua permanência no estado inativo 

evidenciou a eficiência qualitativa do novo protocolo. 

O novo protocolo além de possuir eficiência quantitativa e qualitativa comprovadas, 

foi confeccionado a partir de pequena quantidade de sangue total em cães, com um volume 

de 7,5ml de sangue total, sendo que os protocolos existentes em cães necessitavam de um 

volume um pouco maior de 18 a 40ml (FERRAZ et al., 2007; BARBOSA et al., 2008). Um 

protocolo de PRP com estas características é de extrema importância em cães, já que alguns 

animais possuem um porte reduzido, o que limita a quantidade de sangue a ser coletada para 

confecção de um PRP efetivo, em um momento que o animal já está convalescente. 

 O uso da trombina autógena também foi eficiente, promovendo a formação do gel, 

juntamente com a ativação plaquetária, em aproximadamente 60 segundos, a partir da 

proporção de 1:2, ou seja, uma parte de trombina autógena para duas partes de PRP, 

respectivamente, proporção essa descrita por Carmona (2006) e Barbosa et al. (2008). As 

plaquetas na corrente sanguínea encontram-se no estado inativo. Para induzir sua ativação 

são utilizadas substâncias agonistas (EVERTS et al, 2006), que podem ser gluconato de 

cálcio (CARMONA; LÓPEZ, 2011), cloreto de cálcio (MAIA et al., 2009), trombina bovina 

(SANCHEZ, et al., 2003) e trombina autógena. Porém, no uso dos compostos de cálcio o 

processo demora em torno de 10 minutos para ocorrer, enquanto usando a trombina esse 

tempo é reduzido para 30 a 60 segundos (VENDRAMIN et al., 2009). Desta forma, o uso da 
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trombina autógena além de reduzir o tempo de ativação plaquetária e gelificação do PRP, 

ainda tem a grande vantagem de ser autógena, não produzindo resposta imune. 

 A proporção para o uso de trombina autógena, neste estudo foi padronizada em 0,82:1 

de trombina autógena e PRP, respectivamente, para fins de comparação entre grupos, já que 

nos tratamentos usando a FCTM e a FVE foi utilizado um pellet de células com 1ml de 

volume total relativo aos seus tratamentos. Assim, usando esta proporção de trombina 

autógena e PRP, o gel de plaquetas se constituiria também de 1ml de volume total, 

padronizando a quantidade a ser aplicada nos tratamentos. 

O uso do CPDA-1 como anticoagulante na proporção de 3:1 de sangue e 

anticoagulante, respectivamente, teve sua eficácia comprovada. O uso da proporção de 9:1 de 

sangue e anticoagulante, respectivamente, é descrito na maioria dos protocolos de PRP em 

diferentes espécies (CANDINI, 2001; EFEOGLU et al., 2004; FERES JR et al., 2004; 

DEROSSI et al., 2009; MAIA et al., 2009; MESSORA et al., 2009), porém, neste estudo, 

percebeu-se que além desta nova proporção proposta ser eficiente, possui algumas vantagens 

com relação à proporção consagrada. Ambas as proporções, em um primeiro momento, agem 

impossibilitando a coagulação do sangue e garantindo a armazenagem até o processamento. 

Porém, a nova proporção facilita a coleta, permitindo que ela seja mais lenta, por meio de 

uma menor pressão no embolo da seringa, o que reduz a chance de lesão plaquetária no 

momento da coleta, devido à necessidade de coletar o sangue rapidamente, para evitar sua 

coagulação.  

Já no momento seguinte, a nova proporção funciona como um protetor plaquetário 

durante o processamento, fornecendo uma proteção térmica para as mudanças de 

temperatura, e mecânica permitindo uma centrifugação com rotações intermediárias a altas 

sem provocar lesões ou ativação plaquetária. Desta forma, o uso de uma maior quantidade de 

anticoagulante, possibilitou, a partir de um pequeno volume de sangue, concentrar 

adequadamente as plaquetas, fornecendo um PRP de qualidade para uso em cães. Souza et al. 

(2011) também usaram uma maior quantidade de anticoagulante, na proporção de 4:1 de 

sangue e a anticoagulante, respectivamente, em um protocolo de PRP para uso em cães, que 

se mostrou eficiente.  
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5.2 Padronização e teste do uso de duas plataformas de força, simultaneamente, no 

padrão ortostático, em cães    

 

O estabelecimento de uma tabela adequada para fins de consulta com os parâmetros 

normais para o uso de duas plataformas, simultaneamente, em padrão ortostático em cães, 

(usando seis animais adultos saudáveis, de porte semelhante, sem histórico de problemas 

ortopédicos ou demais patologias que pudessem comprometer o estudo), é de grande 

importância.  Esta tabela torna possível a análise biomecânica de animais em que não havia 

uma avaliação inicial para parâmetro de comparação usando duas plataformas, 

simultaneamente, no padrão ortostático, em cães. Assim, permite o uso em animais da rotina 

hospitalar, pois até o momento só existia a tabela de consulta estabelecida por Barbosa et al. 

(2011), utilizando apenas uma plataforma. 

Após a comparação dos valores apresentados em cada membro, nas duas avaliações 

dos sete cães (usando uma ou duas plataformas), observou-se que não há diferença estatística 

entre os valores apresentados, ou seja, a eficiência do uso de uma ou duas plataformas, 

simultaneamente, é a mesma. A análise posterior em 15 animais, em diferentes momentos, 

totalizando 93 repetições de cada membro para comparação usando uma e duas plataformas, 

também não apresentou diferença significativa, confirmando que não há diferença na 

eficiência da avaliação biomecânica quanto ao uso de uma ou duas plataformas 

simultaneamente, podendo ser usadas para a mensuração do apoio em cães, de acordo 

conforme a disponibilidade do laboratório. Este resultado é de grande importância, pois o uso 

de duas plataformas simultaneamente, permite fazer avaliações na metade do tempo, que 

quando se usa apenas uma. Isto facilita a coleta, pois é necessária a manutenção dos animais 

estáticos por um tempo menor, os tornando mais co-operativos que durante uma coleta mais 

longa, em que eles se cansam e tornam-se agitados, necessitando interromper a coleta 

momentaneamente. 

 

 

5. 3 Estudo piloto 

 

Com relação às contagens e viabilidades, no estudo piloto na FTCM obtiveram-se 

dados condizentes com o adequado, já que Gengozian (2000) e Suter et al. (2004) indicam um 

transplante celular de um número igual ou maior a 2x106 células e 2x107 células.kg-1 

respectivamente, e viabilidade mínima de 90%. 
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Segundo Treichel et al. (2011) a FVE, mesmo com uma quantidade total de células 

mononucleares e viabilidade menor que a da FTCM, oferece um melhor resultado, fato que 

Strem et al. (2005) creditam ao tecido adiposo conter dentro das células mononucleares de 

100 a 1000 vezes mais células pluripotentes em um cm3 do que a medula óssea. Neste estudo, 

apesar da contagem estar dentro dos valores esperados, a viabilidade foi considerada baixa, 

sendo o protocolo modificado para torná-la adequada. No protocolo de Treichel et al. (2011) 

usou-se a associação das collagenases tipo I e II para a digestão do tecido adiposo. Observou-

se uma melhora na contagem celular e na viabilidade de FVE ao se substituir a associação 

destes dois tipos de collagenase apenas pela collagenase tipo II. Isto pode ter ocorrido pela 

digestão realizada pela colagenase tipo II ser eficiente e menos citotóxica do que a associação 

entre ambas. 

 O protocolo de elaboração do PRP foi eficiente, concentrando aproximadamente sete 

vezes, o valor plaquetário inicial presente no sangue total. Esse resultado obtido foi superior 

ao indicado por Marx (2004) e Smith et al. (2006), que recomendam uma concentração de 

plaquetas viáveis de 4 a 5 vezes acima do que o encontrado no sangue total. 

O estudo da produção óssea é mais facilmente avaliado em defeitos do que em 

modelos de fraturas com potencial para consolidação (BOUXSEIN et al., 2001), por este 

motivo neste estudo optou-se pela realização de uma falha monocortical na diáfise média 

tibial. Desta forma, foi possível acompanhar a consolidação óssea sem modificações advindas 

de um tratamento para manter a estabilidade da fratura, pois estando uma das corticais 

íntegras mantinham a estabilidade local. Com relação ao tamanho da falha, foi instituído o 

maior tamanho possível, que não gerasse fratura, mas compatível com o porte dos animais. 

 O grau de claudicação variou entre os animais conforme o comportamento individual, 

sendo os mais ativos os primeiros a chegarem ao grau V. A intenção era utilizar a 

classificação de Barbosa et al. (2012) para comparar a melhora entre os cães, comparando 

com as demais avaliações. Porém, aos cinco dias de pós-operatório todos os animais já se 

encontravam neste grau, mantendo-se assim nas demais avaliações. Esse fato ocorreu devido 

ao pequeno tamanho da falha, possibilitando um rápido retorno deambulatório. Por essa razão, 

também, as mensurações da perimetria da coxa não variaram entre as avaliações individuais 

de cada animal, pois não houve o desenvolvimento de atrofia. Mesmo o uso de imobilização 

com a bandagem de Robert Jones modificada durante os sete primeiros dias de pós-operatório 

não resultou em atrofia, pois esta bandagem aplicada em posição anatômica do membro, no 

padrão em estação, permite a deambulação imediata. 
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As medidas obtidas por meio da mensuração da perimetria da coxa neste trabalho não 

variaram entre as avaliações individuais de cada animal, demonstrando que não houve o 

desenvolvimento de atrofia. O que é condizente com os resultados do grau de claudicação, 

pois o rápido retorno deambulatório impede o aparecimento da atrofia. A atrofia muscular é 

uma mudança que ocorre nos músculos de animais adultos em resultado a condições de 

desuso, podendo ocorrer nos casos em que seja necessário instituir uma imobilização 

(JACKMAN; KANDARIAN, 2004). O uso de imobilização por meio da bandagem de Robert 

Jones modificada durante os sete primeiros dias de pós-operatório não resultou em atrofia, 

provavelmente por esta bandagem ser aplicada em posição anatômica do membro, no padrão 

em estação, permitindo a deambulação imediata. 

O exame radiográfico aos 30 dias não demonstrou completa cicatrização em qualquer 

dos animais, corroborando os achados de Toal (1994), que descreve que nas fraturas com 

consolidação óssea secundária, em torno da quarta semana, o calo periosteal apresenta-se 

mais regular e opaco, sendo visibilizado como bainha óssea direcionando-se para unir a falha 

da fratura, e somente após a quarta semana, a linha de fratura é gradualmente preenchida. Isso 

indica que, para um melhor aproveitamento deste exame, seria interessante uma avaliação por 

período mais prolongado. 

Os animais I (Controle) e III (FTCM) obtiveram imagem radiográfica mais compatível 

com a cicatrização e, coincidentemente eram os animais mais agitados. Para Guyton (1988) o 

estímulo mecânico é necessário para estimular uma resposta óssea local, proporcionando seu 

crescimento e remodelamento, ou seja, sua maior atividade promoveu neovascularização mais 

precoce, colaborando para a resposta óssea local.  

O animal V (FTCM + PRP) apresentou radiograficamente um calo ósseo mais 

proeminente. Porém, com relação ao preenchimento da falha foi classificado abaixo dos 

animais I e III e acima dos demais. A cicatrização não ocorre sem a angiogênese, que é 

reconhecida como passo essencial na osteogênese, sendo que as células dos capilares possuem 

relação direta na formação óssea devido à sua proximidade com os osteoblastos e células 

osteoprogenitoras nos sítios de nova formação óssea (PELISSIER et al.., 2006). O sistema 

arterial medular possui papel fundamental no suprimento sanguíneo do calo ósseo (SOUSA, 

2003), logo é possível inferir que quanto mais proeminente o calo, melhor vascularizado ele 

está, possuindo maior angiongênese. Portanto, faz-se necessário investigar também a 

dimensão do calo, pois ele pode estar relacionado à neoangiogênese e osteogênese precoce, 

apesar de ainda não existir adequada mineralização. 
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Na análise biomecânica, a avaliação anterior ao procedimento, foi o parâmetro de 

comparação individual para as demais avaliações. Também foi comparada a valores 

previamente determinados por Barbosa et al. (2011) para caracterizar se o apoio era normal ou 

se havia transferência de peso. Os animais I, II e III demonstraram transferência na av.0. O 

primeiro e o terceiro transferiram o peso dos membros pélvico e torácico direito para o lado 

contralateral, O segundo, transferiu o peso do MPD e MTE para o MTD.  Como são animais 

provenientes do biotério, apesar de terem sido feitos exames radiográficos pregressos para 

garantir a inexistência de problemas ósseos anteriores, não é possível antever algum trauma 

em tecidos moles que justificasse a transferência de apoio. Portanto, a necessidade de 

comparação das avaliações subsequentes com a av.0 do próprio animal para a determinação 

de possível transferência durante os tempos de avaliação da cicatrização óssea. 

Classificando a recuperação dos animais por meio da avaliação na plataforma de força 

em padrão ortostático, o cão V possuiu os melhores resultados, com um retorno à distribuição 

normal do peso em 21 dias. Os cães II (PRP) e III ficaram em segundo lugar, pois aos 30 dias 

aparentemente precisariam de apenas mais uma avaliação para o retorno à normalidade, 

seguidos dos animais I, IV (FVE) e VI (FVE + PRP), respectivamente. A partir destes 

resultados seria de grande valia um aumento no número de avaliações deste teste para elucidar 

qual o tempo de retorno à distribuição normal do peso de cada animal, e se realmente há um 

retorno à distribuição normal ou ocorre uma modificação permanente na distribuição do peso 

e para onde ocorre a transferência. 

 As biopsias foram realizadas aos 15 e 30 dias, pois tanto as células-tronco que 

secretam uma variedade de citocinas pró e anti-inflamatórias e fatores de crescimento 

(MONTEIRO et al., 2010) como o PRP pela liberação de fatores de crescimento em altas 

concentrações (FLORYAN; BERGHOFF, 2004), auxiliam na neoangiogênese precoce 

possuindo ação durante o processo inicial de cicatrização. 

 Com relação à avaliação histológica observou-se que há uma relação inversa entre 

TFV e OSSO NEO. Quanto maior a quantidade de TFV, menor a de osso, sendo que os 

animais V e VI foram os melhores exemplos, na proporção de 1,5:4,5 e 4:1 respectivamente 

aos 30 dias, estando os animais dos demais cães em posição intermediária. A consolidação 

óssea é um processo extremamente complexo que pode ser dividido em três estágios 

principais: fase inflamatória, reparo e remodelação (SCHÜRCH et al., 2007). Na fase 

inflamatória, logo após a formação do hematoma da fratura, este é substituído por tecido de 

granulação, que será substituído posteriormente por fibrocartilagem, até constituir o osso 

trabecular maduro, corroborando Porter et al. (1997). Aos 15 dias, os animais I, II e VI 
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possuíram proporções semelhantes a 4:2, e o cão V a proporção de 3:0,5 estando os demais 

em posição intermediária. Notou-se que dos 15 para os 30 dias, os animais II e V aumentaram 

significativamente a quantidade de OSSO NEO, invertendo a relação TFV:OSSO NEO. Já os 

demais mantiveram ou reduziram a quantidade de OSSO NEO. Esse fato pode estar 

relacionado ao melhor desempenho precoce, ou ao uso da FVE associada ao PRP. 

Nenhum dos cortes mostrou mineralização aos 15 dias. Isso pode indicar que o osso 

não está pronto para tal. A matriz óssea consiste de substâncias orgânicas, principalmente 

colágeno tipo I, sendo a menor parte composta por proteoglicanos e proteínas não colágenas.  

A porção inorgânica é constituída por sais de cálcio e fosfato na forma de cristais de 

hidroxiapatita (BROWN; KRAMERS, 1996). A proteína mais importante no início do 

processo é o colágeno do tipo 1. A síntese de colágeno depende de boa irrigação, e a 

mineralização depende da associação entre o colágeno e a hidroxiapatita. Pode-se deduzir 

que, em algum momento entre os 30 e os 45 dias, a relação adequada entre os fatores propicia 

a mineralização.  

Não se observou uma relação linear entre a maturidade do tecido e o número de 

células computadas. Tampouco uma relação linear entre a maturidade do tecido e o número de 

células marcadas pela vimentina. Os cães V e I foram os que obtiveram respectivamente 

maior e menor marcação do número de células pela vimentina. Notou-se uma redução da 

contagem de células dos 15 para os 30 dias em todos os animais, sendo a maior queda 

observada no cão II. O estágio do calo mole termina quando os fragmentos ósseos se tornam 

unidos por tecido fibroso ou cartilaginoso, o que ocorre em aproximadamente duas a três 

semanas. Inicialmente (dos 15 aos 21 dias) há grande aumento tanto na vascularização quanto 

na celularidade. Na sequencia do processo, ocorre uma redução na vascularização e 

celularidade e a fibrocartilagem começa a substituir o tecido fibrovascular (PORTER et al., 

1997). Portanto a redução na contagem celular dos 15 para os 30 dias é condizente com o 

autor acima, já que esse aumento ocorreria aproximadamente dos 15 aos 21 dias, reduzindo a 

seguir, e não sendo mais verificado aos 30 dias. 

A partir dos resultados obtidos no estudo piloto observou-se a importância de algumas 

modificações para estudos futuros, como a necessidade de biópsias aos 15 e 45 dias para uma 

avaliação histológica mais eficiente. Para não precisar usar 60 cães, o que tornaria inviável a 

execução do estudo, optou-se pela biópsia aos 15 dias, com retirada de todo osso neoformado 

e novo tratamento, seguido das demais avaliações durante 45 dias, com nova biópsia neste 

momento. Desta forma, seria realizado um maior tempo de acompanhamento pós-cirúrgico, 

aproveitando melhor os resultados que cada método de avaliação pode fornecer. Ao analisar 
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em conjunto as avaliações clínica, radiográfica, biomecânica e histológica, observou-se um 

destaque no animal V, indicando uma tendência que o melhor tratamento para acelerar a 

cicatrização óssea é a associação da FTCM e o PRP, o que precisa ser confirmado em um 

estudo futuro com uma amostra adequada. 

 

 

5.4 Execução da fase experimental 

 

5.4.1 Coleta de material e avaliações laboratoriais 

 

A coleta de sangue total para produção do PRP na fase experimental foi de fácil 

execução, realizada com rapidez e sucesso, não sendo observado nenhum grau de coagulação 

na seringa ou agulha durante ou após o procedimento. O protocolo laboratorial do PRP 

mostrou-se eficiente em cães, barato, rápido e de fácil execução, levando em média 35 

minutos. O tempo é um fator extremamente importante, já que o protocolo é realizado 

imediatamente antes ou concomitante ao procedimento cirúrgico, sendo o tempo de 35 

minutos inferior ao tempo de 45 minutos descrito como um tempo reduzido de preparo 

(VENDRAMIN et al., 2009). 

A eficiência do PRP nos grupos G2, G5 e G6 foi evidenciada por meio da elaboração 

de um PRP, a partir de pequena quantidade de sangue total em cães (7,5ml), adequado na 

contagem plaquetária com média de 7,29 ± 3,21 plaquetas µl-1, constituído de plaquetas 

morfologicamente normais em seu estado inativo. Esta quantificação plaquetária está não só 

dentro do recomendado, ou seja, valores maiores ou iguais ao intervalo de 4 a 5 vezes a 

contagem plaquetária no sangue total (MARX, 2004), mas possui uma quantidade bem 

superior, principalmente quando comparada à literatura disponível em cães. Estudos 

anteriores comprovam que o aumento dos fatores de crescimento no PRP é proporcional ao 

número de plaquetas (EPPLEY et al., 2004; MARX, 2004), portanto um protocolo que 

consiga uma concentração plaquetária maior terá sua efetividade proporcionalmente 

aumentada. 

A coleta de medula óssea foi rápida e eficiente, possibilitando a coleta dos volumes 

propostos, nas duas coletas. Na primeira, o volume proposto foi de 10 ml kg-1 de peso 

corporal, volume usado com sucesso por Olsson et al. (2009), Tognoli et al. (2009) e Oliveira 

et al. (2010). Na segunda coleta, usou-se 5 ml kg-1, volume utilizado com eficácia por Salbego 

(2010). Em ambas as coletas o volume foi obtido em três pontos, por punção na fossa 
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intertrocantérica femoral esquerda e as punções laterais ao tubérculo maior do úmero 

bilateralmente, não havendo complicações durante ou após o procedimento. Estes locais de 

coleta foram baseados naqueles descritos por Müller et al (2009) e Salbego (2010). Observou-

se maior facilidade na coleta nos períodos de temperatura mais quente do ano em relação ao 

inverno, mas sem modificação importante nos tempos de coleta. Oliveira et al. (2010) também 

relataram esta observação, provalvelmente podendo ser explicada pela vasoconstrição devido 

ao frio, levando a uma maior dificuldade de coleta. Em relação aos locais de coleta, as 

punções no úmero foram de mais fácil execução que as femorais, assim como descreveu 

Salbego (2010) em seu estudo, o que não acarretou nenhum problema, já que o tempo de 

coleta foi sempre o somatório temporal das três punções.  

O sistema utilizado para coleta, filtração e transporte da MO para o laboratório 

mostrou-se apropriado em cães, sendo a diluição executada efetiva, impedindo a coagulação 

da MO recém colhida na bolsa de coleta e transporte, mantendo boa fluidez e favorecendo o 

processo de filtração das espículas ósseas. O processamento da FTCM da MO foi adequado, 

sendo a contagem de CTMo e sua viabilidade no botão celular, consideradas satisfatórias 

ponderando o volume de MO coletado e o volume final do botão celular infundido no 

paciente. Foram usados protocolos de coleta e processamento em cães de forma semelhante 

por Müller (2010) e Salbego (2010) também apresentando observações e resultados 

compatíveis com os deste estudo. 

A quantificação celular da FTCM da MO (contagem de células-tronco mononucleares: 

por microlitro de botão celular, infundidas nos animais, infundidas por quilograma de peso 

corporal do receptor e viabilidade) demonstrou grande efetividade do protocolo, pois a 

contagem celular infundida no paciente foi quase 10 vezes maior que a considerada adequada, 

na qual recomenda-se o uso de uma contagem média maior ou igual a 2,0x106 células 

(GENGOZIAN, 2000) e a 2,0x107 células kg-1 (SUTER et al., 2004), estando em acordo com 

Dong et al. (2012) que usou 2,0x107 células por animal, em seu estudo sobre formação óssea.  

A viabilidade também se mostrou adequada, considerando que a viabilidade média mínima 

recomendada é de 90% (SUTER et al., 2004). 

 A coleta de tecido adiposo foi de fácil execução, realizado de forma rápida, sem 

complicações durante ou após o procedimento. O processamento da FVE do TA foi eficiente, 

sendo 5g de tecido adiposo suficientes para uma contagem celular e viabilidade adequadas. 

No estudo piloto, utilizou-se 10g de tecido adiposo, assim com descrito por Treichel et al. 

(2011), porém percebeu-se que para a produção de um botão celular de 1ml foi desnecessária 

a coleta de 10g, sendo suficiente a coleta de metade deste valor. 
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A quantificação celular da FVE do TA (contagem de células-tronco mononucleares: 

por microlitro de botão celular, infundidas nos animais, infundidas por quilograma de peso 

corporal do receptor e viabilidade) evidenciou a eficácia do protocolo, pois a quantificação 

estava de acordo com os valores recomendados em que se preconiza o uso de 2,0x106 células 

(GENGOZIAN, 2000), e de acordo com os utilizados por Keibl et al. (2011), no estudo da 

cicatrização óssea, no qual foram infundidas 2,0x106 células. A viabilidade média também se 

mostrou adequada, atingindo um valor médio de 85,56%, corroborando os valores 

encontrados por Treichel et al. (2011). 

 

 

5.4.2 Avaliações pós-operatórias 

 

O modelo de lesão óssea foi útil no estudo de reparação, pois permitiu avaliar a 

cicatrização sem interferência de implantes. Prado et al. (2006), consideram-no eficiente para 

o estudo da regeneração do osso, pois possui grande semelhança com o reparo primário ou 

direto de fraturas. Este modelo foi usado também por Barbosa et al. (2008) e Oliveira et al 

(2010) mostrando-se adequado na avaliação do reparo ósseo. No presente experimento, em 

razão do pequeno tamanho dos cães a falha foi significativa com risco de fratura. Por essa 

razão foi adotada profilaticamente a bandagem de Robert Jones modificada que inferiu 

proteção adicional ao membro operado enquanto os animais se adaptavam a sua nova 

condição, prevenindo a ocorrência eventual de fratura, mas sem impedir o apoio e a 

deambulação. O tamanho da falha foi definido em estudo prévio, no qual se constatou que o 

aumento de 1mm na largura levaria à fratura, o que levou a definição da medida padrão de 

0,4cm. 

Na realização da biópsia aos 15 dias, com remoção de todo o osso neoformado e novo 

tratamento (de acordo com o grupo pertencente), seguido das demais avaliações durante 45 

dias, com nova biópsia neste momento, intencionou-se minimizar o número de animais sem 

perder o benefício da obtenção de dois momentos de biópsia. De outra maneira seria 

necessário utilizar o dobro de animais para obter-se biópsias aos 15 e 45 dias, totalizando 60 

animais, o que seria inviável devido à extensão do estudo e da espécie em questão. Porém, 

apesar de ter sido retirado todo o tecido neoformado com subsequente ampliação da falha 

antes da realização do novo tratamento, na biópsia de 15 dias, não há como prever se a 

velocidade de cicatrização óssea seria a mesma caso o estudo tivesse sido conduzido com uma 

única biópsia aos 45 dias, com a ausência de uma reintervenção aos 15 dias. 
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O tamanho da falha também foi satisfatório permitindo observar a diferença de 

cicatrização óssea entre os grupos, sem causar fraturas durante todo o período de avaliação. A 

terapia anti-inflamatória e analgésica realizada com meloxican (0,1mg kg-1, Sc, SID, por 

quatro dias) e cloridrato de tramadol (4mg kg-1, Sc, BID, por três dias) foi adequada, pois os 

animais já mantinham o membro operado em estação logo após a recuperação anestésica, ou 

no máximo no dia seguinte à intervenção. Essa medicação analgésica também foi utilizada 

por Oliveira et al. (2010), em cães que tiveram uma falha confeccionada na tíbia, por Müller 

et al. (2011), em cães que passaram por substituição dos ligamentos cruzados craniais, ambos 

corroborando os bons resultados.  

Nos grupos G1, G3 e G4 utilizou-se uma esponja de gelatina absorvível estéril com 

sucesso como carreador para as células-tronco provenientes da medula óssea (G3) e do tecido 

adiposo (G4), e como material inerte no grupo controle (G1).  Este se mostrou apropriado, 

sendo maleável, biocompativel, poroso, radiotransparente e reabsorvível. Além disso, quando 

colocado no botão celular, este carreador (por ser uma esponja), se embebia com o mesmo, 

mantendo-o no local desejado por mais tempo, uma vez que o tempo de absorção deste 

material é em torno de 14 dias corroborando Oliveira et al. (2010). O uso bem sucedido deste 

carreador também foi comprovado por sua adequação aos cinco fatores a serem observados 

com relação ao scaffold para garantir sua adequada utilização: não devem ocorrer reações 

inflamatórias ou tóxicas ocasionadas pela composição do biomaterial ou o subproduto de sua 

degradação; sua apresentação deve ser tridimensional; deve ser poroso, para proporcionar 

uma elevada área superficial; sua superfície deve permitir adesão e crescimento celular e deve 

haver espaço para regeneração da matriz extracelular (TAMAI et al., 2002). 

Nos grupos G2, G5 e G6 foi utilizado o PRP em gel com êxito como carreador das 

células-tronco provenientes da medula óssea (G5) e do tecido adiposo (G6), e como tratamento 

único no grupo PRP (G2). Sabe-se que as células-tronco injetadas sozinhas junto ao defeito 

nem sempre produzem tecidos de maneira satisfatória. Uma estratégia para o uso adequado da 

engenharia tecidual é a combinação de células com alguns componentes, conhecidos como 

matriz ou carreador (scaffold), para produzir um implante bem sucedido (MOSELEY et al., 

2006). O PRP é um derivado autólogo do sangue total, que contém concentrações 

suprafisiológicas de plaquetas. Sua vantagem é proporcionar um ambiente adequado para a 

regeneração tecidual, pois é rico em fatores de crescimento e citocinas, com migração e 

proliferação local de todos os tipos celulares (ALSOUSOU et al., 2013), acelerando a 

formação óssea e melhorando a qualidade do osso neoformado (BARBOSA et al., 2008). 

Assim, o PRP pode ser um carreador adequado para o implante das CT, pois, não induz resposta 
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imune, além de conter fatores indutores da diferenciação osteoblástica, o que foi comprovado 

neste estudo, visto que os grupos que possuíam PRP em seu tratamento foram os que obtiveram 

os melhores resultados na cicatrização óssea. Isto ocorreu, provavelmente, devido à eficiência do 

PRP como carreador e como estimulador da osteogênese. 

Na avaliação clínica realizada diariamente, as feridas cirúrgicas não apresentaram 

sinais de reação inflamatória, deiscência ou infecção da ferida cirúrgica, edema ou dor à 

palpação. O comportamento dos animais foi classificado em ativo ou extremamente ativo, 

classificação esta, que variou de acordo com o temperamento prévio dos mesmos. O grau de 

claudicação variou entre eles conforme o comportamento individual, sendo os mais ativos os 

primeiros a chegarem ao grau V por meio da classificação de Barbosa et al. (2012). Porém, 

aos cinco dias de pós-operatório todos os eles já se encontravam neste grau, mantendo-se 

assim nas demais avaliações. Esse fato ocorreu devido ao pequeno tamanho da falha, 

possibilitando um rápido retorno deambulatório, o que também foi observado por Barbosa et 

al. (2008) e Oliveira et al. (2010) em seus estudos, que foram semelhantes a este. As medidas 

obtidas por meio da mensuração da perimetria da coxa não variaram entre as avaliações 

individuais de cada animal, demonstrando que não houve o desenvolvimento de atrofia. Isto é 

condizente com os resultados do grau de claudicação, pois o rápido retorno deambulatório 

impede o aparecimento da atrofia.  

 

 

5.4.2.1 Avaliação radiográfica 

 

O controle radiográfico realizado em dois posicionamentos: médio-lateral e crânio-

caudal, antes da realização do procedimento cirúrgico em ambos os membros pélvicos, 

garantiu a inexistência de qualquer problema osteoarticular que pudesse comprometer o 

estudo. Sua realização no membro pélvico direito, no pós-operatório imediato, aos 7, 15, 21, 

30, 37 e 45 dias foi adequada para o acompanhamento da mudança de densidade radiográfica 

nos diferentes tempos de avaliação. Os tempos de obtenção das tomadas radiográficas foram 

definidos inicialmente conforme a pesquisa de Hwang e Choi (2010), acrescentando-se mais 

duas tomadas subsequentes para acompanhar todo o tempo de avaliação proposto. 

O posicionamento médio-lateral demonstrou uma imagem mais fidedigna, sendo o 

posicionamento de escolha para as avaliações seguintes. A incidência crânio-caudal mostrou-

se discretamente oblíqua nos animais que possuíam algum grau de condrodistrofia óssea, 

sendo usada apenas para complementação dos dados fornecidos pela posição médio-lateral. 
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Apesar da recomendação radiológica de utilizar sempre dois posicionamentos para qualquer 

avaliação por meio deste exame, a maioria dos trabalhos sobre cicatrização óssea disponíveis 

na literatura (MIRANDA et al., 2005; WILSON et al., 2006; SOUZA et al., 2011; ORYAN et 

al., 2012) descrevem apenas o uso do posicionamento médio-lateral para as avaliações 

radiográficas, ou não descrevem qual a posição usada, provavelmente ficando um segundo 

posicionamento somente para complementação do primeiro, assim como ocorreu neste 

estudo. O estudo cego constituído de três avaliadores para o estabelecimento de um percentual 

de 0 a 100% para a cicatrização óssea por meio das diferenças de densidade radiográfica foi 

eficiente, permitindo uma avaliação por médias, o que tornou os resultados mais próximos à 

realidade. A análise em dois momentos diferentes pelo mesmo avaliador proporcionou a 

correção dos valores conferidos pelo próprio avaliador, para que a comparação intra-grupos 

e/ou entre grupos não fosse discrepante devido ao intervalo de retirada e colocação entre as 

películas.  

Foram observadas três formas de visibilização radiográfica da cicatrização óssea, por 

redução do defeito, alteração da radiodensidade e associação de ambas. No grupo G4 notou-se 

redução do defeito, passando de um formato elíptico para fusiforme. Nos grupos G3 e G5 

observou-se alteração da radiodensidade uniformemente de todo o defeito, tornando-se mais 

radiopaco. No grupo G2 e G6 observou-se a associação de ambas as visualizações. Estas 

observações parecem relacionar os tipos de tratamento com a maneira como ocorre a 

cicatrização: no grupo onde o tratamento é a FVE (G4) parece ocorrer uma cicatrização das 

bordas para o interior da lesão; nos grupos que contêm a FCTM (G3 e G5) há semelhança 

com uma cicatrização bem distribuida ocorrendo ao mesmo tempo em toda a falha; e nos 

grupos que incluem PRP sem a participação da FTCM (G2 e G6) é como se o reparo fosse 

mais intenso das bordas para o centro ocorrendo simultaneamente a uma cicatrização bem 

distribuída em toda a lesão. Barbosa et al. (2008) descreveram em seu estudo, que as falhas 

estabelecidas como controles apresentaram áreas esparsas de radiopacidade, a partir das 

bordas da lesão. As preenchidas com PRP isolado e associado ao enxerto ósseo apresentaram 

área uniforme de radiopacidade, difusa, a partir das bordas e do centro da lesão, de forma 

mais intensa no uso do PRP em associação ao enxerto. Enquanto as falhas preenchidas apenas 

por enxerto demonstraram áreas de radiopacidade semelhantes a do osso receptor, difusas 

pelo interior da lesão sem preenchê-las totalmente. Esta elucidação é condizente com os fatos 

encontrados no presente estudo, fazendo uma alusão do enxerto com o tratamento por FTCM, 

e do grupo controle com a FVE, porém neste caso somente identificando o tipo de 

cicatrização, pois, ao invés de áreas esparsas, foram encontradas áreas bem delimitadas a 
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partir das bordas da lesão. E o PRP, somando sua maneira de cicatrização e intensificando os 

resultados encontrados nas frações de forma isolada. 

A reação periosteal foi subdivida em discreta e moderada, sendo observada ao longo 

dos tempos radiográficos no posicionamento crânio-caudal de alguns animais. Dois animais 

dos grupos G5 e G6 e um animal dos grupos G1, G3 e G4 apresentaram reação periosteal 

discreta. Dois animais do grupo G4 e um animal dos grupos G1, G2 e G3 demonstraram 

reação periosteal moderada. Percebe-se que a reação periosteal está distribuída aleatoriamente 

entre os grupos, não indicando uma inter-relação com o tratamento. 

Baseado nas diferenças estatísticas da análise radiográfica no tempo total de avaliação 

G2 (PRP), G3 (FTCM), G5 (FTCM + PRP) e G6 (FVE + PRP), demonstraram ser os 

melhores tratamentos, seguidos de G4 (FVE), e por fim G1 (Controle: solução de cloreto de 

sódio a 0,9%), como o pior tratamento, sendo que G2 e G5 foram os grupos que 

permaneceram durante o maior período de avaliações como os melhores grupos. Souza et al. 

(2011) em seu estudo avaliando a cicatrização óssea no rádio de cães por avaliação 

radiográfica, também obtiveram ótimos resultados ao usar PRP, indicando o seu uso, assim 

como Oliveira et al. (2010) ao usar a FTCM no reparo ósseo na tíbia de cães. Logo, o bom 

resultado encontrado neste estudo usando PRP, FTCM e a associação entre eles não é 

surpresa. Os resultados intermediários obtidos pela FVE e uma melhora no resultado quando 

associado ao PRP também foram relatados por Niemeyer et al. (2010), onde o potencial 

osteogênico da CTMe-TA foi incrementado pela adição de PRP. 

 

 

5.4.2.2 Avaliação biomecânica  

 

A avaliação biomecânica realizada na plataforma de força em padrão ortostático, 

usando duas plataformas simultaneamente, mostrou-se uma avaliação objetiva bastante eficaz, 

assim como inferiram Rodrigues et al. (2009), Muzzi et al. (2009) e Barbosa et al. (2012). A 

análise demonstrou o percentual do apoio de peso em cada membro, nos diferentes tempos de 

avaliação, possibilitando a observação da transferência de apoio, quando existia, permitindo 

quantificá-la e definir a origem e destino da transferência. A coleta de dados nos dias 0 

(anterior ao procedimento cirúrgico) foi de grande importância para o estabelecimento de um 

parâmetro normal individual para cada animal, para a posterior comparação dos demais 

tempos de avaliação. O ajuste dos dados deixou essa avaliação objetiva ainda mais precisa, 
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pois ao eliminar um dos três valores que estivesse discrepante dos outros dois, tornou a 

amostra mais homogênea.  

 A avaliação inicial de cada animal denominada av. 0 para cada membro, foi 

considerada como parâmetro normal para aquele animal, sendo as demais avaliações do 

mesmo animal comparadas a ela. Para avaliar qualitativa e quantitativamente a transferência 

de apoio individual entre os diferentes tempos de avaliação e a avaliação inicial de cada 

animal realizou-se a diferença entre cada avaliação e a avaliação inicial de cada animal. 

Assim, os valores negativos definiam uma redução de apoio no membro em questão, os 

positivos um aumento do apoio, e os valores próximos ao zero uma ausência de transferência, 

quantificando a transferência, e podendo ainda inferir a origem e o destino da transferência. 

Existem muito poucos trabalhos usando a plataforma em padrão ortostático em animais, e os 

que existem somente usaram a plataforma para ver diminuição ou aumento do peso no 

membro objetivado, sem se preocupar em quantificar a transferencia ou identificar a origem e 

destino da transferência (MUZZI et al., 2009), ou para ver a possibilidade de uso da 

plataforma em grandes animais (RODRIGUES et al., 2009). Somente Barbosa et al. (2012) 

quantifica e descreve a transferência, porém, em um estudo a longo prazo na rotina cirúrgica. 

Portanto, faz-se importante a apresentação destes dados, pois este é o primeiro estudo que faz 

o uso da plataforma de força no padrão ortostático em cães na avaliação biomecânica em 

curto prazo. 

A análise estatística entre tempos, intra-grupos, entre grupos e entre membros por 

meio de ANOVA e Teste t de Student (LSD), com nível de significância 5% (p < 0,05), usando 

o programa SISVAR
®, nas diferentes avalições em que foi utilizado, além de fornecer as 

diferenças significativas, permitiu que em alguns momentos onde não há diferença estatística, 

fosse possível perceber a tendência pela presença de duas ou mais letras atribuídas a um 

mesmo valor, possibilitando a visibilização da tendência do grupo em uma amostra maior. 

Este programa tem sido utilizado por muitos pesquisadores de diversas áreas (FRÁGUAS et 

al, 2009; DIAS-ARIEIRA et al., 2010; MATSUDA et al., 2010; ARAÚJO JR et al., 2012; 

BIFFI et al., 2013; NOBRE et al., 2013) devido a sua eficiência.  

A diferença estatística entre os membros, observando o melhor e o pior apoio está 

vinculada à avaliação inicial considerada 100%, e o somatório dos quatro membros, seria 

400% distribuídos igualmente, desta forma, o melhor ou pior apoio nos informa o grau de 

transferência e não a proporção verdadeira entre o apoio imposto pelo animal a cada membro. 

Para fins de observar a verdadeira proporção, onde 100% do peso é dividido entre os quatro 

membros de forma diferente, foi realizada também a análise estatística com os dados iniciais 
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fornecidos pela plataforma e ajustados para avaliação entre membros, pelos mesmos testes e 

programa descritos acima. A partir desta análise, foi possível observar a proporção de 

distribuição do apoio entre os membros na av.0, e comparar, não os valores, mas as letras e 

sua disposição, nas demais avaliações de um mesmo grupo, visualizando a mudança do apoio 

nos diferentes tempos, e sua relação com a avaliação inicial. Observou-se na av.0 uma 

proporção média de todos os grupos de 18,36%, 16,15%, 33,53% e 31,96% para o MPE, 

MPD, MTE e MTD, respectivamente, fornecendo uma média de 65,49 ± 1,64% para os 

membros torácicos, e 34,51 ± 1,64% para os membros pélvicos, corroborando com Barbosa et 

al. (2011) que descreveram os valores de 63,60% e 36,40% para os membros torácicos e 

pélvicos, respectivamente, dados condizentes com a anatomia destes animais, pois se a cabeça 

e o tórax são as regiões mais pesadas,  o maior apoio verifica-se sobre os membros torácicos 

(BARBOSA et al., 2011). 

Após a análise estatística dos valores de MPE, MPD, MTE, MTD convertidos, 

considerando a avaliação inicial como 100%, entre tempos, intragrupos, entre grupos e entre 

membros, e a análise estatística da proporção verdadeira da distribuição do apoio entre 

membros intragrupos é possível inferir algumas observações pertinentes. Com relação à 

análise intragrupos notá-se aos 7 dias, em G1 que há transferência de apoio do MPD para o 

MTE; em G2, G4 e G5 do MTE para o MTD; e em G6 do MTE para o MTD e MPE, sendo 

G1 o único que reduz o peso no MPD (membro operado). Aos 15 dias, há transferência em 

G1 do MPD para o MTD e MTE; em G2 do MTE para o MTD; G4 e G6 do MTE para MTD 

e MPE; e em G5 do MPE e MTE para o MTD. Aos 21 dias, em G1 do MPD para o MTE; em 

G2 do MTE para o MTD; em G4 e G6 do MTE para MTD e MPE; e em G5 do MPE e MTE 

para o MTD. Aos 30 dias, há transferência em G1 do MPE para o MTD; em G2 do MTE para 

o MTD; em G5 do MPE para o MTD; e em G6 do MTE para os demais membros. Aos 37 

dias, há transferência em G2 do MPE e MTE para o MPD e o MTD; em G5 do MPE e MTE 

para o MTD; e em G6 do MTE para os demais membros. Aos 45 dias, há transferência em G1 

do MPE para o MTD; em G2 do MTE para o MPD e MTD; em G4 do MTE para o MTD; em 

G5 do MPE para o MTD; e em G6 do MTE para os demais membros. Na média das 

avaliações dos 7 aos 45 dias, há transferência em G1 do MPE e MPD para o MTE e MTD; em 

G2, G4 e G6 do MTE para o MTD; e em G5 do MPE e MTE para o MTD. Observa-se que 

somente o G1 reduz o peso no MPD, e que todos os grupos tendem a manter a mesma 

transferência nos diferentes tempos, com pequenas variações.  

Ao longo das avaliações dos 7 aos 45 dias, na análise entre grupos dos quatro 

membros, percebe-se que só existe diferença entre grupos em MPD e MTE, que parecem 
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funcionar como um espelho, como se uma redução de apoio em um, desencadeasse uma 

aumento de apoio no outro. Ao comparar os grupos, na média dos tempos (7 a 45 dias), com 

relação ao MPE, nota-se um maior apoio no G6 e um pior apoio no G1; em relação ao MTE, 

percebe-se um melhor apoio em G1 e G3 e um pior apoio nos demais grupos; com relação ao 

MTD, observa-se um maior apoio em G2 e um pior apoio em G3; e por fim em relação ao 

MPD, membro onde foi realizada a falha e os seus respectivos tratamentos, na média dos 

tempos (7 a 45 dias) nota-se diferença entre todos os demais grupos em relação ao G1 

(controle), no qual existe uma redução do apoio do MPD. 

A associação da análise estatística dos valores de MPE, MPD, MTE, MTD 

convertidos, considerando a avaliação inicial como 100%, entre tempos, intragrupos, entre 

grupos e entre membros, e a análise da proporção verdadeira da distribuição do apoio entre 

membros intragrupos, possibilitou inferir que: em relação ao MPD, membro onde foi 

realizada a falha e os seus respectivos tratamentos, na média dos tempos (7 a 45 dias) nota-se 

diferença entre todos os demais grupos em relação ao G1 (controle), no qual existe uma 

redução do apoio do MPD. Considerando a proporção verdadeira da distribuição do apoio 

entre membros intragrupos, em relação ao MPD, seria possível classificar G3 e G6, como os 

grupos com os melhores apoios no MPD, seguidos de G2 e G5, após G4, e por fim G1. 

Porém, esta classificação está baseada apenas na mudança da proporção entre os membros, 

devendo ser somada as demais avaliações para ter validade. As moléculas bioativas secretadas 

pelas células-tronco no tecido possuem efeitos anti-apoptóticos, imunomodulatórios sobre as 

células do sistema imune, de aumento da angiogênese e de quimiotaxia de outras células 

jovens comprometidas com o processo de reparação, desta forma, além do restabelecimento 

vascular e reparação do tecido, apresentam ação antiinflamatória, reduzindo a resposta 

inflamatória inicial (MOSELEY et al., 2006; MONTEIRO et al., 2010). O PRP é um 

biomaterial, rico em fatores de crescimento, caracterizado como quimiotáxico, mitogênico, 

angiogênico, analgésico e anti-inflamatório (MARX, 2004; MAIA; SOUZA, 2009). Assim, 

tanto o PRP quanto as células-tronco possuem ação anti-inflamatória, portanto, a diferença 

entre apoios observada entre G1 (grupo controle), que reduziu o apoio no membro operado, e 

os demais grupos que não demonstraram redução no apoio, pode ser justificada pela ação 

antiinflamatória isolada e/ou associada das células-tronco e do PRP em todos os grupos com 

exceção de G1. 

Considerando a proporção verdadeira da distribuição do apoio entre membros 

intragrupos, percebe-se que: G1 modifica sua proporção com relação à avaliação inicial em 7, 

15 e 21 dias, em que há uma redução de apoio no MPD, voltando à proporção semelhante à 
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inicial a partir dos 30 dias, constituindo na análise média dos tempos, uma proporção com 

redução do apoio em MPD; G2 e G5 modificam sua proporção com relação à avaliação inicial 

em 7 dias, onde há uma redução do apoio no MPD, a partir dos 15 dias, voltam ao 

comportamento semelhante à avaliação inicial, porém com uma redução no apoio do MTE e 

aumento do MTD que segue até o fim das avaliações, constituindo na análise média dos 

tempos a proporção encontrada dos 15 aos 45 dias; G3 mantêm a proporção observada na 

avaliação inicial em todos os tempos; G4 possui um comportamento oscilante entre os 

tempos, mantêm a proporção inicial aos 7 dias, modificando-a aos 15 dias onde há uma 

redução do apoio no MPD e MTE que é redistribuída nos outros dois membros, aos 21 dias 

modifica novamente a proporção, onde passa a haver uma redução do apoio no MPD e 

aumento no MPE, nos 30 e 37 dias volta a ter a proporção da avaliação inicial, aos 45 dias 

adquire o mesmo comportamento apresentado por G2 e G6 dos 15 aos 45 dias, e por fim em 

sua análise média dos tempos, apresenta uma proporção onde há uma redução no MTE que é 

redistribuída para  MPE e MTD; e G6 modifica sua proporção com relação à avaliação inicial 

em 7 dias para a mesma proporção de G2 e G5 dos 15 aos 45 dias, e a mantêm até o fim das 

avaliações, sendo também sua proporção na análise média dos tempos. Pensando em termos 

de MPD (membro operado) é possível notar: que G3 e G6 não apresentam redução de seu 

apoio em nenhum momento; G2 e G5 só apresentam redução no seu apoio aos 7 dias; G4 

demonstra redução em seu apoio aos 15 e 21 dias; e G1 apresenta redução em seu apoio aos 7, 

15, 21 dias, e na análise média dos tempos. 

Percebe-se que G3 não modifica sua proporção de apoio durante as avaliações, 

mantendo a mesma proporção da av.0 e G1 volta a mesma proporção de apoio de av.0 aos 30 

dias. Porém, G6 modifica sua proporção a partir dos 7 dias e permanece assim até o fim das 

avaliações, G2 e G5 passam a ter a mesma proporção de G6 a partir dos 15 dias, se mantendo 

desta forma até o fim das avaliações, e G4 tem um comportamento oscilante, mas aos 45 dias 

passa a ter a mesma proporção de G2, G5 e G6. Esta nova proporção assumida é de um maior 

apoio no MTD com relação ao MTE, sem alterar a proporção relacionada aos membros 

pélvicos. Assim, parece que os tratamentos envolvendo PRP e/ou FVE alteram a proporção de 

apoio dos animais até os 45 dias ou permantemente, talvez devido a ação anti-inflamatória 

inicial do PRP e da FVE, os animais passem a ter um maior apoio do lado direito, levando a 

um novo aprendizado da distribuição de peso, que com o uso repetido leva a uma hipertrofia 

muscular, perpetuando o novo apoio, e portanto, a mudança na proporção do apoio entre os 

membros. 
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A análise da transferência de peso do MPD, entre os tempos, permitiu avaliar e 

quantificar a melhora do apoio, por meio da comparação entre cada avaliação individual nos 

diferentes tempos, com a avaliação inicial do MPD do mesmo animal. Com base nas 

diferenças estatísticas da melhora do apoio do MPD, no tempo total de avaliação G2, G3, G5 

e G6 demonstraram ser os melhores tratamentos, sendo que G6 foi o grupo que permaneceu 

durante o maior período de avaliações como o melhor tratamento. Somando as análises entre 

tempos, intragrupos, entre grupos e entre membros, a análise da proporção verdadeira da 

distribuição do apoio entre membros intragrupos, e da melhora do apoio do MPD é possível 

inferir que G2, G3, G5 e G6 foram os melhores tratamentos, seguidos de G4, e por último G1, 

sendo que G6 foi o grupo que permaneceu durante o maior período de avaliações como o 

melhor tratamento. Niemeyer et al. (2010) em seu estudo comparando a osteogênese por meio 

do uso de CTMe-MO, observou maior potencial osteogênico das originadas da MO, sendo 

que este potencial pode ser compensado nas CTMe-TA por adição de PRP. Sabe-se que o uso 

precoce do membro ocorre na ausência de dor que vicula-se a menor reação inflamatória. Essa 

precocidade de deambulação está diretamente relacionada à cicatrização óssea mais rápida. 

Portanto, parece que a ação anti-inflamatória exercida pela MO é maior que a do tecido 

adiposo, que pode ser compensada pela adição de PRP, assim justifica-se porque os grupos 

tratados com PRP (G2), MO (G3), MO + PRP (G5) e FVE + PRP (G6) obtiveram melhor 

apoio do membro operado que FVE isolada (G4), e por último o grupo controle (G1) teve o 

pior apoio. 

 

 

5.4.2.3 Avaliação histológica  

 

A escolha de dois tempos de avaliação histológica, aos 15 e 45 dias, foi de grande 

valia, permitindo a observação da cicatrização em dois períodos distintos, um no início do 

processo e outro mais próximo ao final, desta forma, foi possível analisar a progressão da 

cicatrização e fazer uma comparação entre os grupos. Keibl et al. (2011) também usaram dois 

tempos de avaliação histológica, aos 15 e 30 dias, na avaliação da cicatrização óssea de 

camundongos, corroborando as vantagens do uso de dois períodos distintos para uma análise 

mais completa do processo. 

As colorações histológicas utilizadas cumpriram adequadamente o seu papel. A 

coloração de Hematoxilina e Eosina possibilitou a observação do quadro geral da evolução 
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das lesões, pela análise de um patologista experiente, pois a partir de uma coloração básica de 

uso rotineiro, foi possível inferir informações importantes, corroborando LUNA (1968). Esta 

coloração também foi usada por Keibl et al. (2011) e Oryan et al. (2012) em seus trabalhos 

sobre cicatrização óssea em um desenho experimental randomizado mostrando-se um método 

eficiente na comparação entre grupos, assim como foi demonstrado neste estudo. 

A marcação pela Vimentina evidenciou as células do tecido conjuntivo (fibroblastos) e 

células endoteliais, nos cortes histológicos, pois nesta coloração a identificação é realizada 

pela marcação com anticorpos antivimentina em vários métodos enzimáticos, e a presença de 

substâncias cromógenas. Isso permite a visibilização do componente visado, neste caso os 

filamentos de vimentina (BUCHWALOW; BÖCKER, 2010), desta forma, permitindo a 

contagem de vasos sanguíneos neoformados neste estudo. O Von Kossa, coloração que tem 

por finalidade a identificação de depósitos de sais de cálcio nos tecidos e como resultado, os 

sais de cálcio coram-se em marrom ou preto, os núcleos em vermelho e o citoplasma em rosa 

(LUNA, 1968), evidenciou o osso em degradação e a evolução das trabéculas neoformadas 

neste trabalho. 

Para realizar as avaliações qualitativa (descritiva) e quantitativa (análise estatística), 

todas as lâminas em suas três colorações, nos diferentes tempos de cada animal, foram 

analisadas por profissional qualificado, em cinco momentos diferentes, com intervalo mínimo 

de uma semana. Este número de repetições na avaliação com intervalos maiores entre elas 

permite a análise mais fidedigna e confiável, por diminuir a variabilidade, tornando a 

avaliação menos subjetiva. 

Os cortes de tecido realizados aos 15 e 45 dias mostram evolução positiva TFV 

abundante que envolve tecido osteolítico e neoformação em trabéculas finas, Von Kossa 

positivo. A mudança relativa é visualizada aos 45 dias, quando o TFV notoriamente diminui 

porque é substituído por neoformação óssea em trabéculas largas muitas das quais envolvem 

medula óssea funcional. A diferença mais marcante entre os grupos consiste na presença de 

densidade muito superior de osteoblastos nos grupos PRP+FTCM (G5) e PRP+FVE(G6). 

Essa intensa população osteoblástica nos grupos que associaram as frações das células-tronco 

mononucleares ao PRP evidencia a melhor qualidade do osso neoformado corroborando Kitoh 

et al. (2004), Barbosa et al. (2008), Hwang e Choi (2010). Lyras et al. (2010) investigaram o 

efeito do PRP na expressão de TGF-β1 na cicatrização tendínea, observando um aumento 

significativo na concentração deste fator de crescimento nas duas primeiras semanas. O TGF-

β tem funções como quimiotaxia, mitogênese dos precursores dos osteoblastos e estimulação 

de osteoblastos na matriz de colágeno da lesão (MARX, 1994). As células-tronco liberam 
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fatores de crescimento entre eles o TGF-β, descrito como o mais potente dentre eles 

(BYDLOWSKI et al., 2009). Desta forma, a maior densidade osteoblástica observada nos 

grupos em que o tratamento associou PRP e as frações das células-tronco, provavelmente se 

deve, entre outros fatores, a maior existência de TGF-β, presente em ambos os adjuvantes da 

cicatrização. 

O grau de amadurecimento do tecido, ou seja, a etapa evolutiva a que ele pertence na 

fase de cicatrização, pode ser mensurada pelas variáveis analisadas acima, pois na fase inicial 

há grande quantidade de TFV e Nº cel no tecido, e pouca ou nenhuma presença de MOF. À 

medida que o tecido vai amadurecendo, o TFV vai sendo substituido por OSSO NEO, o Nº 

cel diminui e a MOF passa a estar presente em quantidade moderada a acentuada. Desta 

forma, nota-se que, aos 15 dias, os grupos com o amadurecimento do tecido mais adiantado 

são G2 e G5, e os mais atrasados G1, G3 e G4, estando G6 em um grau intermediário entre 

eles. Aos 45 dias, G2, G3, G5 e G6 são os grupos mais adiantados, e G1 o mais atrasado, 

estando G4 em uma posição intermediária do tempo de cicatrização. Porém, ao somar a esta 

análise a variável MOF, os melhores grupos passam a ser G5 e G6, seguidos de G2, após G3, 

na sequência G4, e por fim G1 como o pior grupo na avaliação do grau de adiantamento da 

cicatrização, aos 45 dias. O TFV é um tecido cicatricial formado por várias camadas de 

fibroblastos separados por uma matriz colagenosa que contém brotamentos capilares e células 

inflamatórias. Inicialmente é um tecido exsudativo que com o tempo torna-se produtivo e é 

substituído progressivamente pelo tecido onde se formou (SCHÜRCH et al., 1997). Neste 

estudo, a transformação observada é favorável ao tecido ósseo, portanto há uma relação 

progressivamente inversa entre TFV e OSSO NEO. 

A partir das análises de correlação é possível notar que no tempo total de avaliações: 

TFV e OSSO NEO demonstam uma correlação positiva perfeita; TFV e Nº cel uma 

correlação positiva de moderada a forte; TFV e MOF uma correlação negativa forte a perfeita; 

OSSO NEO e Nº cel uma correlação negativa moderada à forte; OSSO NEO e MOF uma 

correlação positiva forte a perfeita; e Nº cel e MOF uma correlação negativa moderada a forte, 

o que corrobora Schürch et al. (2007) que descreve o TFV como tecido proliferativo que 

inicialmente é abundante no processo de reparo, sobre o qual ocorre deposição de matriz 

extracelular no decorrer do processo, e substituição progressiva pelo tecido objetivado, neste 

caso o OSSO NEO, evidenciando assim uma correlação inversamente proporcional 

progressiva.  

Comparando-se as avaliações de 15 e 45 dias observa-se que a relação: TFV e OSSO 

NEO tende à correlação positiva perfeita aos 15 dias, sendo que somente G3 e G4 não a 
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atingiram, provavelmente por serem os grupos mais atrasados na etapa cicatricial de acordo 

com essas variáveis, e passa a uma correlação positiva perfeita em todos os grupos aos 45 

dias, fato esperado e condizente com Porter et al. (1997), que demonstra uma substituição 

progressiva de TFV por OSSO NEO ao longo das etapas evolutivas da cicatrização.  

A relação TFV e Nº cel passa de correlação positiva moderada a perfeita aos 15 dias, 

para correlação negativa moderada a positiva forte aos 45 dias, diferindo entre os grupos, ou 

seja, quanto mais adiantado o processo, mais ele tende a uma correlação negativa perfeita, 

podendo ser realizada a classificação dos grupos conforme este critério; TFV e MOF 

modifica-se de correlação nula na maioria dos grupos, provavelmente pela ausência ou 

discreta presença da varíável MOF, com exceção de G2 e G6 (correlação negativa forte e 

perfeita, respectivamente) aos 15 dias, para correlação negativa fraca a perfeita, pois o 

percentual de TFV vai reduzindo à medida que vai sendo substituído por OSSO NEO 

(SCHÜRCH et al., 2007), diferindo entre os grupos, aos 45 dias, novamente podendo servir 

como critério de classificação entre os grupos. 

A correlação OSSO NEO e Nº cel torna-se de correlação negativa moderada a perfeita, 

com exceção de G4 (correlação nula) aos 15 dias, pois neste grupo há pequena presença da 

variável OSSO NEO em um único animal do grupo, em correlação negativa forte a positiva 

moderada, diferindo entre os grupos, aos 45 dias; OSSO NEO e MOF seguem de uma 

correlação nula, com exceção de G2 e G6 (correlação positiva forte e perfeita, 

respectivamente) aos 15 dias, para uma correlação positiva fraca a perfeita, pois o percentual 

de OSSO NEO vai aumentando à medida que vai sendo substituído por TFV e a variável 

MOF está diretamente relacionada ao OSSO NEO (SCHÜRCH et al., 1997), diferindo entre 

os grupos, aos 45 dias. 

E por fim, a relação Nº cel e MOF se mantêm em uma correlação negativa forte a 

correlação nula, aos 15 dias e 45 dias, com uma inversão de posições entre os grupos. Estas 

inferições são justificáveis, pelo fato de aos 15 dias, o TFV ocupar a maior proporção do 

tecido existente, sendo a celularidade presente, correlacionada direta e positivamente com esta 

variável. Com a progressão do tempo o TFV vai sendo substituído por OSSO NEO e a 

celularidade presente, se reduz, e passa a se correlacionar positiva e diretamente com esta 

outra variável, conforme descreve Porter et al. (1997) sobre a fase inicial da cicatrização em 

que um TFV hipercelular vai sendo progressivamente substituído por um tecido denso, 

hipocelular, constituído pelo depósito de matriz extracelular, o OSSO NEO. Na sequência, 

inicia-se o aparecimento de MOF, e sua presença vai tornando-se mais acentuada com a 

evolução da cicatrização. 
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A contagem de vasos permitiu observar o grau neoangiogênese, aos 15 dias, e graduar 

a etapa evolutiva da cicatrização nos diferentes grupos. Para determinar o grau de 

neoangiogênese, considerou-se o número total de vasos diretamente proporcional ao grau de 

neoangiogênese, haja vista que a angiogênese é um dos primeiros passos evolutivos da 

cicatrização, refletindo o amadurecimento do tecido. Desta forma, os grupos com maior 

neoangiogênese aos 15 dias, estavam na etapa evolutiva mais inicial, e os com menor 

neoangiogênese em uma etapa mais adiantada. Observou-se que o melhor grupo foi G6, 

seguido de G3 e G5, após G2, na sequência G4, e por fim G1 como o pior grupo com relação 

ao adiantamento da etapa evolutiva da cicatrização aos 15 dias. Este resultado é condizente 

com o esperado, pois, relata-se a presença de neoangiogênese precoce ao usar PRP e/ou 

CTMo, levando à osteogênese acelerada e eficiente (MARX, 2004; BRANDÃO, 2005; 

BYDLOWSKI et al., 2009; MONTEIRO et al., 2010; SOUZA et al, 2011; DONG et al., 

2012). 

Correlacionando os resultados da quantificação de vasos com os dados obtidos na 

avaliação das variáveis TFV, OSSO NEO, Nº cel e MOF aos 15dias, nota-se que os grupos 

com o amadurecimento do tecido mais adiantado foram G5 e G6, seguidos de G2, após G3, na 

sequência G4 e por último G1 como o grupo mais atrasado na evolução da cicatrização aos 15 

dias. Desta forma, os dados passaram a corroborar com a avaliação aos 45 dias, explicando 

um pouco melhor o processo de cicatrização, e evidenciando que a associação PRP e CTMo 

foi responsável por uma osteogênese mais rápida e com melhor qualidade do osso 

neoformado, (KITOH et al., 2004; PAGLIOSA; ALVES, 2007; NIEMEYER et al., 2010; 

MONTEIRO et al, 2012). 
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6. CONCLUSÃO 
 

Pelos resultados obtidos conclui-se que: 

 

� A associação das células-tronco mononucleares e do plasma rico em plaquetas é 

eficiente na cicatrização óssea cortical em cães, pois acelera a osteogênese, 

recomendando-se avaliar sua eficiência como adjuvante em uniões retardadas e não 

uniões; 

 

� A associação das células-tronco mononucleares e do plasma rico em plaquetas é 

responsável por neoangiogênese precoce, levando a osteogênese mais rápida e 

eficiente, com melhor qualidade do osso neoformado, com maior densidade óssea, por 

meio de intensa população osteoblástica; 

 

� Com base nas avaliações radiográficas, biomecânica, e histológica é possível concluir, 

que neste estudo, G5 e G6 são os melhores tratamentos, seguidos de G2, após G3, na 

sequência G4, e por último G1, como adjuvantes da cicatrização óssea de tibia em 

cães. 

 

� O novo protocolo de PRP elaborado é eficiente em cães, concentrando adequadamente 

as plaquetas, fornecendo uma relação média de 5,26 ± 0,8 vezes a concentração 

plaquetária inicial, nos testes de repetibilidade e reprodutibilidade, e 7,29 ± 3,21 vezes 

a contagem plaquetária inicial, na execução da fase experimental. É realizado a partir 

de um pequeno volume de sangue total (7,5ml), contendo plaquetas íntegras e 

inativadas, utilizando trombina autógena para ativação plaquetária posterior, 

produzida concomitantemente ao protocolo de PRP, que é realizado em tempo 

reduzido. 

 

� A avaliação biomecânica por meio de duas plataformas de força, simultaneamente, em 

padrão ortostático, em cães, é eficiente, fornecendo uma avaliação objetiva tão precisa 

quanto no uso de uma plataforma neste mesmo padrão, com a vantagem de ser um 

procedimento duas vezes mais rápido. 
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Apêndice A – Tabela do grupo G1, dos dados da porcentagem de apoio fornecidos pela 
plataforma e ajustados, no MPE, MPD, MTE, MTD, e nos posicionamentos adicionais 
que auxiliaram no ajuste MPs, MTs, MPE/MTE e MPD/MTD de cada animal, nos 
diferentes tempos, suas respectivas médias e desvios padrões. 
 

Animal 
Tempo 
(dias) 

Peso 
(kgf) 

MPE 
(%) 

MPD 
(%) 

MTE 
(%) 

MTD 
(%) 

MPs 
(%) 

MTs 
(%) 

MTE/MPE 
(%) 

MTD/MPD 
(%) 

19 0 7,22 14,44 13,04 36,91 35,62 25,20 74,80 54,40 45,60 
24 0 7,32 24,60 21,09 29,35 24,96 45,69 54,31 48,10 51,90 
25 0 7,09 28,33 12,22 26,86 32,60 43,23 56,77 55,19 44,81 
27 0 4,83 20,15 16,69 30,92 32,23 25,51 74,50 51,08 48,93 
28 0 6,55 15,34 15,32 35,70 33,65 30,16 69,84 50,75 49,25 

Média 0 6,60 20,57 15,67 31,95 31,81 33,96 66,04 51,90 48,10 
DP 0 1,03 5,95 3,51 4,25 4,05 9,83 9,83 2,89 2,89 
19 7 6,13 16,34 9,37 39,08 35,21 25,71 74,29 55,42 44,58 
24 7 6,89 19,34 18,07 39,32 23,28 36,01 63,99 59,47 40,53 
25 7 7,21 22,56 9,71 34,53 33,21 32,26 67,74 57,08 42,92 
27 7 4,87 15,36 11,56 35,25 37,83 26,92 73,08 48,01 51,99 
28 7 6,96 18,55 8,08 38,05 35,32 26,63 73,37 56,60 43,40 

Média 7 6,41 18,43 11,36 37,25 32,97 29,51 70,49 55,32 44,68 
DP 7 0,95 2,81 3,95 2,22 5,66 4,45 4,45 4,34 4,34 
19 15 6,77 14,57 14,42 30,21 40,81 31,19 68,81 44,77 55,23 
24 15 6,81 18,69 17,14 36,59 27,58 35,83 64,17 55,27 44,73 
25 15 6,06 28,56 6,44 31,76 33,24 32,55 67,45 58,72 41,28 
27 15 4,89 14,05 14,48 35,01 36,46 26,73 73,27 49,06 50,94 
28 15 7,10 15,59 10,51 37,34 36,57 26,09 73,91 45,02 54,98 

Média 15 6,33 18,29 12,60 34,18 34,93 30,48 69,52 50,57 49,43 
DP 15 0,89 6,02 4,18 3,09 4,91 4,08 4,08 6,23 6,23 
19 21 6,94 10,36 11,17 39,04 39,43 21,54 78,46 49,08 50,92 
24 21 6,66 23,62 11,58 36,48 28,32 35,20 64,80 60,10 39,90 
25 21 7,32 24,02 10,21 34,26 31,51 34,33 65,67 59,30 40,70 
27 21 5,01 14,26 8,23 41,30 36,20 22,50 77,51 55,56 44,44 
28 21 7,24 18,02 9,13 35,63 37,23 27,15 72,85 53,65 46,35 

Média 21 6,63 18,06 10,06 37,34 34,54 28,14 71,86 55,54 44,46 
DP 21 0,94 5,92 1,39 2,82 4,52 6,41 6,41 4,48 4,48 
19 30 7,14 15,00 10,79 37,08 37,13 25,79 74,21 46,09 53,91 
24 30 6,63 18,71 23,06 26,32 31,91 41,00 59,00 44,40 55,60 
25 30 7,72 21,02 14,06 27,78 37,15 35,79 64,21 51,11 48,89 
27 30 5,36 13,17 15,21 30,26 41,37 28,38 71,62 50,58 49,42 
28 30 7,84 19,22 13,74 33,61 33,43 32,96 67,04 52,83 47,17 

Média 30 6,94 17,42 15,37 31,01 36,20 32,78 67,22 49,00 51,00 
DP 30 1,01 3,23 4,60 4,38 3,69 6,02 6,02 3,58 3,58 
19 37 7,13 13,30 14,47 34,83 37,40 27,86 72,14 48,39 51,61 
24 37 6,73 19,01 17,16 34,20 29,63 36,18 63,83 53,21 46,79 
25 37 7,91 24,22 12,07 29,01 34,70 38,80 61,20 55,01 44,99 
27 37 5,65 13,71 14,34 33,94 38,01 29,84 70,16 47,65 52,35 
28 37 7,98 20,66 13,29 27,94 38,11 33,95 66,05 37,09 62,91 

Média 37 7,08 18,18 14,27 31,98 35,57 33,32 66,68 48,27 51,73 
DP 37 0,96 4,67 1,88 3,24 3,60 4,49 4,49 6,98 6,98 
19 45 7,39 14,19 14,28 36,47 35,06 28,47 71,53 50,66 49,34 
24 45 6,60 14,29 24,29 27,43 33,98 37,95 62,05 41,22 58,78 
25 45 7,55 24,53 10,83 32,80 31,84 35,36 64,64 57,33 42,67 
27 45 5,84 14,28 11,67 37,04 37,01 25,95 74,05 51,32 48,68 
28 45 8,53 20,41 15,29 26,74 37,57 35,70 64,30 43,14 56,86 

Média 45 7,18 17,54 15,27 32,10 35,09 32,68 67,32 48,74 51,26 
DP 45 1,02 4,73 5,36 4,86 2,33 5,18 5,18 6,56 6,56 

Média 0 a 45 6,74 18,36 13,51 33,69 34,44 31,55 68,45 51,33 48,67 
DP 0 a 45 0,94 4,57 4,02 4,15 4,10 5,87 5,87 5,54 5,54 

DP: Desvio padrão; D: Direito; E: Esquerdo; M: Membro; P: Pélvico; s: Plural; T: Torácico. 
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Apêndice B – Tabela do grupo G2, dos dados da porcentagem de apoio fornecidos pela 
plataforma e ajustados, no MPE, MPD, MTE, MTD, e nos posicionamentos adicionais 
que auxiliaram no ajuste MPs, MTs, MPE/MTE e MPD/MTD de cada animal, nos 
diferentes tempos, suas respectivas médias e desvios padrões. 
 

Animal 
Tempo 
(dias) 

Peso 
(kgf) 

MPE 
(%) 

MPD 
(%) 

MTE 
(%) 

MTD 
(%) 

MPs 
(%) 

MTs 
(%) 

MTE/MPE 
(%) 

MTD/MPD 
(%) 

16 0 7,26 17,11 16,68 34,61 31,60 41,94 58,06 50,84 49,16 
18 0 8,42 15,14 16,54 37,51 30,81 29,54 70,47 51,21 48,79 
21 0 4,93 19,78 15,65 32,72 31,86 35,43 64,57 52,50 47,50 
29 0 5,87 17,23 16,25 39,19 27,33 38,36 61,65 49,96 50,04 
30 0 6,04 17,03 12,32 32,74 37,91 28,71 71,29 51,96 48,04 

Média 0 6,50 17,26 15,49 35,35 31,90 34,79 65,21 51,29 48,71 
DP 0 1,36 1,65 1,82 2,90 3,82 5,67 5,67 0,99 0,99 
16 7 6,99 18,71 15,99 18,10 47,20 32,29 67,71 38,80 61,20 
18 7 8,35 17,46 16,61 31,68 34,26 33,69 66,31 42,80 57,20 
21 7 5,21 21,48 12,41 27,50 38,61 29,76 70,24 54,82 45,18 
29 7 5,96 22,09 15,14 33,65 29,12 37,23 62,77 57,67 42,33 
30 7 5,95 17,52 13,20 39,72 29,56 26,66 73,34 59,03 40,97 

Média 7 6,49 19,45 14,67 30,13 35,75 31,93 68,07 50,62 49,38 
DP 7 1,22 2,20 1,80 8,03 7,48 4,00 4,00 9,20 9,20 
16 15 7,11 19,21 17,58 17,43 45,78 32,07 67,93 36,64 63,36 
18 15 8,34 17,38 16,64 26,20 39,78 33,35 66,65 43,21 56,79 
21 15 5,33 18,47 13,10 31,59 36,84 30,02 69,98 58,78 41,23 
29 15 6,40 21,70 16,32 30,00 31,99 34,21 65,79 51,69 48,31 
30 15 6,05 16,79 13,69 28,40 41,12 29,31 70,69 47,36 52,64 

Média 15 6,65 18,71 15,47 26,72 39,10 31,79 68,21 47,54 52,46 
DP 15 1,14 1,92 1,96 5,56 5,12 2,10 2,10 8,38 8,38 
16 21 7,34 17,72 18,98 21,20 42,11 31,24 68,76 31,21 68,79 
18 21 8,29 17,24 17,38 32,74 32,64 33,65 66,35 50,44 49,56 
21 21 5,52 15,97 14,71 35,18 34,14 30,68 69,32 55,43 44,57 
29 21 5,93 17,94 16,51 32,58 32,97 34,23 65,77 50,44 49,56 
30 21 6,57 13,93 13,85 34,62 37,60 27,99 72,01 50,09 49,91 

Média 21 6,73 16,56 16,29 31,26 35,89 31,56 68,44 47,52 52,48 
DP 21 1,11 1,66 2,06 5,74 3,99 2,50 2,50 9,38 9,38 
16 30 7,67 12,18 18,62 24,96 44,24 29,19 70,81 37,77 62,23 
18 30 8,61 18,10 18,99 28,27 34,64 37,09 62,91 44,39 55,61 
21 30 5,52 18,41 15,96 30,04 35,59 35,17 64,83 48,21 51,79 
29 30 5,66 18,88 15,22 29,46 36,45 30,91 69,09 48,34 51,66 
30 30 6,25 16,54 15,68 30,46 37,32 31,85 68,15 46,84 53,16 

Média 30 6,74 16,82 16,89 28,64 37,65 32,84 67,16 45,11 54,89 
DP 30 1,35 2,74 1,77 2,21 3,82 3,22 3,22 4,40 4,40 
16 37 7,71 15,54 21,44 24,04 38,98 37,05 62,95 39,58 60,42 
18 37 8,50 17,08 18,17 25,82 38,92 34,04 65,96 51,18 48,82 
21 37 5,60 14,02 18,04 28,32 39,63 33,49 66,51 42,34 57,66 
29 37 6,20 17,42 16,25 32,59 33,75 33,67 66,33 56,16 43,84 
30 37 6,33 14,41 15,29 34,39 35,92 29,09 70,91 52,26 47,74 

Média 37 6,87 15,69 17,84 29,03 37,44 33,47 66,53 48,30 51,70 
DP 37 1,20 1,53 2,36 4,39 2,52 2,85 2,85 7,02 7,02 
16 45 7,15 15,80 18,08 24,92 41,20 31,60 68,40 42,04 57,96 
18 45 8,99 19,55 18,53 25,21 36,71 33,06 66,94 44,74 55,26 
21 45 5,34 14,88 18,31 29,84 36,97 31,74 68,26 41,94 58,06 
29 45 5,77 19,30 16,45 28,93 35,32 33,82 66,18 59,86 40,14 
30 45 6,43 17,22 13,96 35,15 33,67 27,93 72,07 53,45 46,55 

Média 45 6,73 17,35 17,06 28,81 36,78 31,63 68,37 48,41 51,59 
DP 45 1,43 2,07 1,92 4,17 2,80 2,27 2,27 7,94 7,94 

Média 0 a 45 6,67 17,41 16,24 29,99 36,36 32,57 67,43 48,40 51,60 
DP 0 a 45 1,15 2,18 2,06 5,26 4,60 3,31 3,31 6,93 6,93 

DP: Desvio padrão; D: Direito; E: Esquerdo; M: Membro; P: Pélvico; s: Plural; T: Torácico. 
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Apêndice C – Tabela do grupo G3, dos dados da porcentagem de apoio fornecidos pela 
plataforma e ajustados, no MPE, MPD, MTE, MTD, e nos posicionamentos adicionais 
que auxiliaram no ajuste MPs, MTs, MPE/MTE e MPD/MTD de cada animal, nos 
diferentes tempos, suas respectivas médias e desvios padrões. 
 

Animal 
Tempo 
(dias) 

Peso 
(kgf) 

MPE 
(%) 

MPD 
(%) 

MTE 
(%) 

MTD 
(%) 

MPs 
(%) 

MTs 
(%) 

MTE/MPE 
(%) 

MTD/MPD 
(%) 

4 0 5,20 25,10 14,54 40,25 20,11 33,42 66,58 65,35 34,65 
5 0 5,58 20,25 20,88 21,58 37,29 41,01 58,99 41,74 58,26 
6 0 6,28 14,55 15,31 24,81 45,33 33,74 66,26 56,22 43,78 
7 0 3,70 16,99 18,34 36,35 28,32 36,27 63,73 46,64 53,36 
9 0 6,98 17,80 16,28 29,06 36,85 40,14 59,86 49,69 50,31 

Média 0 6,66 18,36 16,15 33,53 31,97 35,17 64,83 50,98 49,02 
DP 0 0,71 1,45 0,63 1,95 1,18 1,38 1,38 0,94 0,94 
4 7 4,82 10,10 21,17 54,08 14,66 20,18 79,82 64,17 35,83 
5 7 5,19 23,75 20,82 17,24 38,20 40,67 59,34 41,58 58,42 
6 7 6,26 20,09 15,56 20,84 43,50 35,66 64,34 50,30 49,70 
7 7 4,07 20,17 17,32 27,07 35,44 37,49 62,51 52,42 47,59 
9 7 6,60 20,45 17,91 30,03 31,60 36,89 63,11 54,71 45,29 

Média 7 5,39 18,91 18,56 29,85 32,68 34,18 65,82 52,64 47,36 
DP 7 1,04 5,16 2,39 14,45 10,97 8,04 8,04 8,14 8,14 
4 15 5,32 17,28 11,95 41,10 29,67 29,22 70,78 58,38 41,62 
5 15 5,33 18,61 24,11 22,69 34,60 42,63 57,37 41,62 58,38 
6 15 6,07 22,15 12,24 31,48 34,13 33,84 66,16 55,02 44,99 
7 15 4,29 18,44 19,39 31,82 30,35 35,91 64,09 52,06 47,94 
9 15 6,54 15,21 18,95 37,50 28,34 34,16 65,84 45,89 54,11 

Média 15 5,51 18,34 17,33 32,92 31,42 35,15 64,85 50,59 49,41 
DP 15 0,86 2,52 5,19 7,00 2,79 4,86 4,86 6,80 6,80 
4 21 5,10 20,83 12,71 30,60 35,86 29,39 70,61 51,43 48,57 
5 21 5,40 17,17 24,04 25,83 32,96 41,30 58,70 44,21 55,79 
6 21 6,38 21,11 12,14 30,89 35,86 33,25 66,75 52,00 48,00 
7 21 4,05 21,16 19,61 32,75 26,48 32,54 67,46 53,91 46,09 
9 21 6,76 15,67 18,67 33,78 31,89 34,33 65,67 50,59 49,41 

Média 21 5,54 19,19 17,43 30,77 32,61 34,16 65,84 50,43 49,57 
DP 21 1,07 2,59 5,01 3,06 3,85 4,39 4,39 3,68 3,68 
4 30 5,69 12,76 20,50 33,89 32,85 24,70 75,30 46,65 53,35 
5 30 5,51 17,47 24,82 28,99 28,72 41,72 58,28 48,66 51,34 
6 30 6,51 20,39 14,81 29,07 35,74 35,20 64,80 51,13 48,87 
7 30 4,52 19,88 19,98 27,83 32,31 38,89 61,12 47,04 52,97 
9 30 6,53 13,35 15,60 35,27 35,78 28,95 71,05 50,12 49,88 

Média 30 5,75 16,77 19,14 31,01 33,08 33,89 66,11 48,72 51,28 
DP 30 0,83 3,57 4,07 3,33 2,92 7,01 7,01 1,93 1,93 
4 37 5,52 13,49 14,02 32,86 39,64 26,15 73,85 44,11 55,89 
5 37 5,42 18,63 24,28 27,75 29,34 39,05 60,96 46,38 53,62 
6 37 6,59 18,59 14,52 31,20 35,70 28,78 71,22 49,78 50,22 
7 37 4,34 22,39 19,53 28,74 29,34 36,40 63,60 54,33 45,67 
9 37 6,87 17,58 18,19 31,71 32,52 29,97 70,03 49,29 50,71 

Média 37 5,75 18,14 18,11 30,45 33,31 32,07 67,93 48,78 51,22 
DP 37 1,01 3,18 4,18 2,13 4,41 5,42 5,42 3,86 3,86 
4 45 5,47 12,27 15,23 32,83 39,67 27,50 72,50 51,59 48,41 
5 45 5,33 18,06 21,70 29,51 30,74 34,43 65,57 47,57 52,43 
6 45 6,53 18,10 15,55 31,37 34,98 32,90 67,10 50,22 49,78 
7 45 4,41 21,19 20,87 31,17 26,78 31,00 69,00 51,27 48,73 
9 45 6,84 17,36 18,43 32,00 32,22 31,61 68,39 49,35 50,65 

Média 45 5,71 17,39 18,36 31,37 32,88 31,49 68,51 50,00 50,00 
DP 45 0,98 3,23 2,96 1,23 4,82 2,59 2,59 1,62 1,62 

Média 0 a 45 5,60 18,24 18,00 30,97 32,79 33,98 66,02 50,44 49,56 
DP 0 a 45 0,93 3,34 3,62 6,44 5,85 5,20 5,20 5,39 5,39 

DP: Desvio padrão; D: Direito; E: Esquerdo; M: Membro; P: Pélvico; s: Plural; T: Torácico. 
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Apêndice D – Tabela do grupo G4, dos dados da porcentagem de apoio fornecidos pela 
plataforma e ajustados, no MPE, MPD, MTE, MTD, e nos posicionamentos adicionais 
que auxiliaram no ajuste MPs, MTs, MPE/MTE e MPD/MTD de cada animal, nos 
diferentes tempos, suas respectivas médias e desvios padrões. 
 

Animal 
Tempo 
(dias) 

Peso 
(kgf) 

MPE 
(%) 

MPD 
(%) 

MTE 
(%) 

MTD 
(%) 

MPs 
(%) 

MTs 
(%) 

MTE/MPE 
(%) 

MTD/MPD 
(%) 

1 0 7,54 19,08 15,72 35,89 29,32 34,79 65,21 46,92 53,08 
2 0 7,74 17,59 14,11 39,56 28,74 31,71 68,29 50,81 49,19 
3 0 7,13 18,19 16,31 39,52 25,98 34,50 65,50 57,71 42,30 
8 0 7,13 18,80 18,94 27,68 34,58 39,44 60,57 46,48 53,52 
10 0 7,44 21,10 18,24 29,53 31,13 39,34 60,66 50,63 49,37 

Média 0 7,40 18,95 16,66 34,43 29,95 35,96 64,04 50,51 49,49 
DP 0 0,27 1,33 1,95 5,57 3,18 3,36 3,36 4,50 4,50 
1 7 7,48 18,85 16,23 32,33 32,59 34,31 65,69 52,25 47,75 
2 7 7,80 21,12 15,60 35,04 28,25 31,12 68,88 56,15 43,85 
3 7 6,97 16,11 19,99 24,48 39,42 37,00 63,00 41,51 58,49 
8 7 7,61 18,97 17,73 29,42 33,88 35,13 64,87 50,24 49,76 
10 7 7,49 22,25 16,20 28,74 32,82 38,08 61,92 51,04 48,96 

Média 7 7,47 19,46 17,15 30,00 33,39 35,13 64,87 50,24 49,76 
DP 7 0,31 2,36 1,77 3,97 4,00 2,69 2,69 5,38 5,38 
1 15 8,29 30,44 10,17 24,37 35,02 27,48 72,52 56,36 43,64 
2 15 7,59 18,30 15,84 29,13 36,74 34,13 65,87 44,58 55,42 
3 15 6,63 18,68 22,34 25,71 33,26 41,53 58,48 44,78 55,22 
8 15 7,48 23,24 13,85 25,08 37,84 37,08 62,92 53,13 46,87 
10 15 7,78 20,68 18,17 28,18 32,98 38,85 61,15 44,07 55,93 

Média 15 7,55 22,27 16,07 26,49 35,17 35,81 64,19 48,59 51,41 
DP 15 0,60 4,97 4,57 2,06 2,12 5,38 5,38 5,74 5,74 
1 21 8,01 25,02 9,83 29,18 35,97 34,74 65,27 54,19 45,81 
2 21 7,90 16,27 15,97 34,66 33,10 29,45 70,55 47,22 52,78 
3 21 6,48 15,86 22,60 31,16 30,39 37,70 62,30 45,46 54,54 
8 21 7,79 29,80 11,27 24,52 34,41 37,00 63,00 63,93 36,07 
10 21 7,92 20,73 18,42 27,04 33,80 39,12 60,88 47,87 52,13 

Média 21 7,62 21,54 15,62 29,31 33,53 35,60 64,40 51,73 48,27 
DP 21 0,64 5,94 5,22 3,88 2,05 3,78 3,78 7,57 7,57 
1 30 8,69 19,14 16,31 34,05 30,50 32,91 67,09 52,46 47,54 
2 30 7,75 11,89 15,14 40,04 32,93 21,65 78,35 52,51 47,49 
3 30 6,88 17,85 15,24 31,45 35,46 34,76 65,24 47,88 52,12 
8 30 7,70 26,59 10,52 26,65 36,24 32,90 67,10 53,24 46,77 
10 30 7,87 16,00 21,03 31,05 31,92 37,02 62,98 47,05 52,95 

Média 30 7,78 18,29 15,65 32,65 33,41 31,85 68,15 50,63 49,37 
DP 30 0,64 5,38 3,74 4,91 2,40 5,95 5,95 2,92 2,92 
1 37 8,36 15,50 16,77 35,04 32,70 31,37 68,63 51,50 48,50 
2 37 7,92 13,38 16,62 33,39 36,62 30,07 69,94 48,40 51,60 
3 37 6,97 16,42 20,21 34,11 29,26 36,63 63,37 45,76 54,25 
8 37 7,89 22,04 17,90 27,55 32,52 36,99 63,02 49,59 50,41 
10 37 7,92 18,72 16,41 29,46 35,41 35,14 64,87 48,18 51,82 

Média 37 7,81 17,21 17,58 31,91 33,30 34,04 65,96 48,68 51,32 
DP 37 0,51 3,31 1,58 3,23 2,86 3,14 3,14 2,10 2,10 
1 45 8,66 17,88 16,61 32,73 32,79 26,21 73,79 50,61 49,39 
2 45 7,84 15,31 17,36 34,43 32,90 31,58 68,42 51,10 48,90 
3 45 6,65 17,75 18,41 28,56 35,28 36,48 63,52 47,37 52,63 
8 45 7,66 23,08 17,70 24,82 34,39 35,27 64,73 51,60 48,40 
10 45 7,53 23,21 16,52 24,17 36,09 36,26 63,74 47,38 52,62 

Média 45 7,67 19,45 17,32 28,94 34,29 33,16 66,84 49,61 50,39 
DP 45 0,72 3,53 0,79 4,59 1,45 4,35 4,35 2,07 2,07 

Média 0 a 45 7,61 19,59 15,65 32,65 33,29 34,51 65,49 50,00 50,00 
DP 0 a 45 0,52 4,10 3,74 4,91 2,88 4,12 4,12 4,42 4,42 

DP: Desvio padrão; D: Direito; E: Esquerdo; M: Membro; P: Pélvico; s: Plural; T: Torácico. 
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Apêndice E – Tabela do grupo G5, dos dados da porcentagem de apoio fornecidos pela 
plataforma e ajustados, no MPE, MPD, MTE, MTD, e nos posicionamentos adicionais 
que auxiliaram no ajuste MPs, MTs, MPE/MTE e MPD/MTD de cada animal, nos 
diferentes tempos, suas respectivas médias e desvios padrões. 
 

Animal 
Tempo 
(dias) 

Peso 
(kgf) 

MPE 
(%) 

MPD 
(%) 

MTE 
(%) 

MTD 
(%) 

MPs 
(%) 

MTs 
(%) 

MTE/MPE 
(%) 

MTD/MPD 
(%) 

14 0 8,26 21,66 17,52 30,61 30,22 38,66 61,34 50,25 49,75 
15 0 4,54 17,30 16,35 34,68 31,67 38,32 61,68 50,17 49,83 
17 0 7,51 17,11 16,54 34,25 31, 922 39,39 60,61 49,76 50,24 
20 0 5,02 18,15 14,72 33,62 33,50 34,84 65,16 51,78 48,22 
22 0 6,81 15,68 13,58 36,45 34,29 29,26 70,74 52,13 47,87 

Média 0 6,43 17,98 15,74 33,92 32,42 36,09 63,91 50,82 49,18 
DP 0 1,60 2,24 1,57 2,13 1,83 4,20 4,20 1,06 1,06 
14 7 7,36 28,40 12,20 20,97 38,43 29,84 70,16 49,37 50,63 
15 7 4,65 12,45 18,55 31,04 37,97 22,52 77,48 51,92 48,08 
17 7 7,00 17,46 15,72 26,82 40,00 33,18 66,82 52,27 47,73 
20 7 4,46 26,03 16,56 26,91 30,50 44,02 55,98 51,61 48,39 
22 7 6,88 15,14 13,87 26,68 44,31 26,83 73,18 41,87 58,13 

Média 7 6,07 19,89 15,38 26,49 38,24 31,28 68,72 49,41 50,59 
DP 7 1,40 6,96 2,45 3,59 5,00 8,13 8,13 4,36 4,36 
14 15 7,58 18,07 17,76 29,98 34,19 34,42 65,58 47,68 52,32 
15 15 5,10 9,53 18,56 37,81 34,11 22,55 77,45 52,32 47,68 
17 15 6,81 17,78 15,17 25,99 41,06 32,95 67,05 47,48 52,52 
20 15 4,63 19,45 16,19 23,86 40,50 33,44 66,56 43,05 56,95 
22 15 6,70 17,20 14,32 35,12 33,37 27,32 72,68 53,65 46,35 

Média 15 6,16 16,41 16,40 30,55 36,64 30,14 69,86 48,84 51,16 
DP 15 1,25 3,93 1,76 5,91 3,80 5,07 5,07 4,24 4,24 
14 21 7,57 20,63 12,81 30,98 35,58 30,67 69,33 51,61 48,39 
15 21 5,12 18,37 19,56 31,17 30,90 30,96 69,04 56,82 43,18 
17 21 6,88 18,31 17,07 26,90 37,71 35,83 64,17 45,47 54,53 
20 21 4,74 11,50 16,17 31,67 40,66 23,35 76,65 41,74 58,26 
22 21 6,92 16,61 14,27 30,38 38,74 30,88 69,12 55,54 44,46 

Média 21 6,25 17,08 15,98 30,22 36,72 30,34 69,66 50,23 49,77 
DP 21 1,24 3,43 2,60 1,91 3,73 4,46 4,46 6,49 6,49 
14 30 7,50 20,96 15,95 30,23 32,86 30,38 69,62 51,19 48,81 
15 30 5,19 16,22 19,50 34,55 29,73 27,23 72,77 53,21 46,79 
17 30 6,91 17,27 17,82 31,40 33,51 35,92 64,08 50,26 49,74 
20 30 4,69 11,31 13,53 39,32 35,85 23,79 76,21 51,76 48,24 
22 30 6,56 13,62 14,58 28,68 43,12 28,20 71,80 55,12 44,88 

Média 30 6,17 15,87 16,28 32,84 35,01 29,10 70,90 52,31 47,69 
DP 30 1,18 3,67 2,42 4,21 5,03 4,49 4,49 1,90 1,90 
14 37 7,65 15,76 16,81 27,81 39,61 28,63 71,37 48,83 51,17 
15 37 4,98 15,76 16,81 27,81 39,61 28,63 71,37 48,83 51,17 
17 37 6,91 15,07 17,88 27,59 39,45 31,70 68,30 43,50 56,50 
20 37 5,03 15,67 15,66 31,67 37,01 29,65 70,35 46,78 53,22 
22 37 7,44 13,89 13,69 27,38 45,04 24,55 75,45 56,20 43,80 

Média 37 6,40 15,23 16,17 28,45 40,15 28,63 71,37 48,83 51,17 
DP 37 1,30 0,81 1,59 1,81 2,95 2,60 2,60 4,66 4,66 
14 45 7,63 18,00 16,87 28,86 36,27 33,86 66,14 46,86 53,14 
15 45 5,31 16,24 16,34 30,32 37,11 26,30 73,70 51,72 48,28 
17 45 6,96 14,20 18,66 25,40 41,74 32,46 67,54 39,86 60,14 
20 45 4,95 14,66 16,61 32,50 36,23 28,20 71,80 45,62 54,38 
22 45 6,80 14,92 13,73 38,73 32,62 30,73 69,27 50,98 49,03 

Média 45 6,33 15,60 16,44 31,16 36,79 30,31 69,69 47,01 52,99 
DP 45 1,14 1,54 1,77 4,96 3,26 3,08 3,08 4,77 4,77 

Média 0 a 45 6,26 16,87 16,05 30,52 36,69 30,84 69,16 49,63 50,37 
DP 0 a 45 1,20 3,71 1,91 4,19 4,12 4,99 4,99 4,20 4,20 

DP: Desvio padrão; D: Direito; E: Esquerdo; M: Membro; P: Pélvico; s: Plural; T: Torácico. 
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Apêndice F – Tabela do grupo G6, dos dados da porcentagem de apoio fornecidos pela 
plataforma e ajustados, no MPE, MPD, MTE, MTD, e nos posicionamentos adicionais 
que auxiliaram no ajuste MPs, MTs, MPE/MTE e MPD/MTD de cada animal, nos 
diferentes tempos, suas respectivas médias e desvios padrões. 
 

Animal 
Tempo 
(dias) 

Peso 
(kgf) 

MPE 
(%) 

MPD 
(%) 

MTE 
(%) 

MTD 
(%) 

MPs 
(%) 

MTs 
(%) 

MTE/MPE 
(%) 

MTD/MPD 
(%) 

11 0 4,91 18,82 16,43 34,57 30,18 35,24 64,76 48,28 51,72 
12 0 6,76 14,19 13,97 41,14 30,71 28,15 71,85 50,55 49,45 
13 0 9,62 18,08 17,63 30,42 33,88 39,03 60,97 47,27 52,73 
23 0 8,03 15,59 16,63 34,73 33,05 32,09 67,91 50,58 49,42 
23 0 8,03 15,59 16,63 34,73 33,05 32,09 67,91 50,58 49,42 

Média 0 7,47 16,45 16,26 35,12 32,17 33,32 66,68 49,46 50,54 
DP 0 1,75 1,93 1,36 3,84 1,62 4,06 4,06 1,57 1,57 
11 7 5,91 20,00 13,91 29,47 36,62 26,51 73,49 51,59 48,41 
12 7 6,41 20,69 15,29 32,62 31,40 35,58 64,42 50,92 49,08 
13 7 8,84 18,14 17,31 31,06 33,49 31,67 68,33 46,66 53,34 
23 7 8,17 14,84 15,23 24,12 45,81 30,07 69,93 45,47 54,53 
26 7 7,12 15,63 16,68 34,16 33,54 32,31 67,70 49,78 50,22 

Média 7 7,29 17,86 15,68 30,29 36,17 31,23 68,77 48,88 51,12 
DP 7 1,21 2,59 1,34 3,86 5,70 3,31 3,31 2,69 2,69 
11 15 5,66 15,35 15,32 33,15 36,18 30,66 69,34 48,19 51,81 
12 15 6,23 18,31 15,10 31,23 35,36 29,21 70,79 58,18 41,82 
13 15 8,37 18,57 16,97 19,56 44,90 35,54 64,46 51,28 48,72 
23 15 8,41 14,36 15,84 30,03 39,78 30,68 69,32 44,72 55,28 
26 15 7,26 23,14 17,31 28,66 30,89 32,06 67,94 51,80 48,20 

Média 15 7,18 17,95 16,11 28,52 37,42 31,63 68,37 50,84 49,16 
DP 15 1,24 3,43 0,99 5,28 5,24 2,41 2,41 4,99 4,99 
11 21 5,64 19,13 15,31 26,78 38,78 31,54 68,46 49,03 50,97 
12 21 6,62 16,66 14,39 32,87 36,08 19,46 80,54 50,37 49,64 
13 21 8,42 20,74 17,96 25,79 35,51 36,14 63,86 48,88 51,13 
23 21 8,61 10,50 15,36 34,11 40,03 25,86 74,15 47,15 52,85 
26 21 7,13 18,26 18,25 26,94 36,55 28,67 71,33 45,20 54,80 

Média 21 7,29 17,06 16,25 29,30 37,39 28,33 71,67 48,13 51,87 
DP 21 1,25 3,95 1,73 3,88 1,93 6,25 6,25 1,99 1,99 
11 30 6,35 15,34 18,40 34,71 31,55 33,74 66,26 50,05 49,95 
12 30 6,35 18,27 16,70 30,00 35,03 29,01 70,99 53,38 46,62 
13 30 8,38 15,44 18,20 30,24 36,12 33,65 66,35 42,00 58,00 
23 30 8,79 14,12 17,83 32,79 35,26 32,25 67,75 47,23 52,77 
26 30 7,55 18,45 18,36 25,46 37,72 25,25 74,75 38,18 61,82 

Média 30 7,48 16,32 17,90 30,64 35,14 30,78 69,22 46,17 53,83 
DP 30 1,13 1,93 0,71 3,49 2,27 3,64 3,64 6,11 6,11 
11 37 5,76 17,68 17,87 28,20 36,25 33,48 66,52 48,36 51,65 
12 37 6,45 17,82 16,36 29,71 36,12 33,48 66,52 48,36 51,65 
13 37 8,47 19,08 17,64 24,89 38,39 34,57 65,43 43,98 56,03 
23 37 9,00 15,55 16,15 34,29 34,01 27,54 72,46 52,26 47,74 
26 37 7,75 20,43 17,89 25,14 36,54 32,72 67,28 50,08 49,92 

Média 37 7,49 18,11 17,18 28,45 36,26 32,36 67,64 48,60 51,40 
DP 37 1,36 1,81 0,86 3,85 1,55 2,77 2,77 3,04 3,04 
11 45 6,11 17,46 17,71 27,88 36,95 34,07 65,93 51,42 48,58 
12 45 6,35 20,10 15,25 30,50 34,16 33,89 66,11 50,60 49,40 
13 45 8,42 15,02 19,43 28,15 37,41 34,44 65,56 40,91 59,09 
23 45 8,89 15,00 16,40 31,82 36,78 23,99 76,01 50,03 49,98 
26 45 7,90 20,14 18,17 27,07 34,63 38,33 61,67 48,83 51,17 

Média 45 7,54 17,54 17,39 29,08 35,99 32,95 67,05 48,36 51,64 
DP 45 1,24 2,56 1,61 1,99 1,48 5,33 5,33 4,27 4,27 

Média 0 a 45 7,39 17,33 16,68 30,20 35,79 31,51 68,49 48,63 51,37 
DP 0 a 45 1,21 2,55 1,39 4,11 3,43 4,10 4,10 3,73 3,73 

DP: Desvio padrão; D: Direito; E: Esquerdo; M: Membro; P: Pélvico; s: Plural; T: Torácico. 
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Apêndice G – Tabela de médias intragrupos e entre grupos, dos dados da porcentagem 
de apoio fornecidos pela plataforma e ajustados, no MPE, MPD, MTE, MTD, e nos 
posicionamentos adicionais que auxiliaram no ajuste MPs, MTs, MPE/MTE e 
MPD/MTD, nos diferentes tempos. 
 

Animal 
Tempo 
(dias) 

Peso 
(kgf) 

MPE 
(%) 

MPD 
(%) 

MTE 
(%) 

MTD 
(%) 

MPs 
(%) 

MTs 
(%) 

MTE/MPE 
(%) 

MTD/MP
D (%) 

G1 0 6,60 20,57 15,67 31,95 31,81 33,96 66,04 51,90 48,10 
G2 0 6,50 17,26 15,49 35,35 31,90 34,79 65,21 51,29 48,71 
G3 0 5,55 18,94 17,07 30,41 33,58 36,92 63,08 51,93 48,07 
G4 0 7,40 18,95 16,66 34,43 29,95 35,96 64,04 50,51 49,49 
G5 0 6,43 17,98 15,74 33,92 32,42 36,09 63,91 50,82 49,18 
G6 0 7,47 16,45 16,26 35,12 32,17 33,32 66,68 49,46 50,54 

Média 0 6,66 18,36 16,15 33,53 31,97 35,17 64,83 50,98 49,02 
G1 7 6,41 18,43 11,36 37,25 32,97 29,51 70,49 55,32 44,68 
G2 7 6,49 19,45 14,67 30,13 35,75 31,93 68,07 50,62 49,38 
G3 7 5,39 18,91 18,56 29,85 32,68 34,18 65,82 52,64 47,36 
G4 7 7,47 19,46 17,15 30,00 33,39 35,13 64,87 50,24 49,76 
G5 7 6,07 19,89 15,38 26,49 38,24 31,28 68,72 49,41 50,59 
G6 7 7,29 17,86 15,68 30,29 36,17 31,23 68,77 48,88 51,12 

Média 7 6,52 19,00 15,47 30,67 34,87 32,21 67,79 51,18 48,82 
G1 15 6,33 18,29 12,60 34,18 34,93 30,48 69,52 50,57 49,43 
G2 15 6,65 18,71 15,47 26,72 39,10 31,79 68,21 47,54 52,46 
G3 15 5,51 18,34 17,33 32,92 31,42 35,15 64,85 50,59 49,41 
G4 15 7,55 22,27 16,07 26,49 35,17 35,81 64,19 48,59 51,41 
G5 15 6,16 16,41 16,40 30,55 36,64 30,14 69,86 48,84 51,16 
G6 15 7,18 17,95 16,11 28,52 37,42 31,63 68,37 50,84 49,16 

Média 15 6,56 18,66 15,66 29,90 35,78 32,50 67,50 49,49 50,51 
G1 21 6,63 18,06 10,07 37,34 34,54 28,14 71,86 55,54 44,46 
G2 21 6,73 16,56 16,29 31,26 35,89 31,56 68,44 47,52 52,48 
G3 21 5,54 19,19 17,43 30,77 32,61 34,16 65,84 50,43 49,57 
G4 21 7,62 21,54 15,62 29,31 33,53 35,60 64,40 51,73 48,27 
G5 21 6,25 17,08 15,98 30,22 36,72 30,34 69,66 50,23 49,77 
G6 21 7,29 17,06 16,25 29,30 37,39 28,33 71,67 48,13 51,87 

Média 21 6,68 18,25 15,27 31,37 35,11 31,36 68,64 50,60 49,40 
G1 30 6,94 17,42 15,37 31,01 36,20 32,78 67,22 49,00 51,00 
G2 30 6,74 16,82 16,89 28,64 37,65 32,84 67,16 45,11 54,89 
G3 30 5,75 16,77 19,14 31,01 33,08 33,89 66,11 48,72 51,28 

G4 30 7,78 18,29 15,65 32,65 33,41 31,85 68,15 50,63 49,37 
G5 30 6,17 15,87 16,28 32,84 35,01 29,10 70,90 52,31 47,69 
G6 30 7,48 16,32 17,90 30,64 35,14 30,78 69,22 46,17 53,83 

Média 30 6,81 16,92 16,87 31,13 35,08 31,88 68,12 48,66 51,34 
G1 37 7,08 18,18 14,27 31,98 35,57 33,32 66,68 48,27 51,73 
G2 37 6,87 15,69 17,84 29,03 37,44 33,47 66,53 48,30 51,70 
G3 37 5,75 18,14 18,11 30,45 33,31 32,07 67,93 48,78 51,22 
G4 37 7,81 17,21 17,58 31,91 33,30 34,04 65,96 48,68 51,32 
G5 37 6,40 15,23 16,17 28,45 40,15 28,63 71,37 48,83 51,17 
G6 37 7,49 18,11 17,18 28,45 36,26 32,36 67,64 48,60 51,40 

Média 37 6,90 17,09 16,86 30,05 36,00 32,32 67,69 48,58 51,42 
G1 45 7,18 17,54 15,27 32,10 35,09 32,68 67,32 48,74 51,26 
G2 45 6,73 17,35 17,06 28,81 36,78 31,63 68,37 48,41 51,59 
G3 45 5,71 17,39 18,36 31,37 32,88 31,49 68,51 50,00 50,00 
G4 45 7,67 19,45 17,32 28,94 34,29 33,16 66,84 49,61 50,39 
G5 45 6,33 15,60 16,44 31,16 36,79 30,31 69,69 47,01 52,99 
G6 45 7,54 17,54 17,39 29,08 35,99 32,95 67,05 48,36 51,64 

Média 45 6,86 17,48 16,97 30,24 35,30 32,04 67,96 48,69 51,31 
G1 0 a 45 6,74 18,36 13,51 33,69 34,44 31,55 68,45 51,33 48,67 
G2 0 a 45 6,67 17,41 16,24 29,99 36,36 32,57 67,43 48,40 51,60 
G3 0 a 45 5,60 18,24 18,00 30,97 32,79 33,98 66,02 50,44 49,56 
G4 0 a 45 7,61 19,59 16,58 30,53 33,29 34,51 65,49 50,00 50,00 
G5 0 a 45 6,26 16,87 16,05 30,52 36,69 30,84 69,16 49,63 50,37 
G6 0 a 45 7,39 17,33 16,68 30,20 35,79 31,51 68,49 48,63 51,37 

Média 0 a 45 6,71 17,97 16,18 30,98 34,88 32,49 67,51 49,74 50,26 

D: Direito; E: Esquerdo; M: Membro; P: Pélvico; s: Plural; T: Torácico. 
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Apêndice H – Tabela do grupo G1, dos dados biomecânicos relativos à diferença entre 
cada avaliação e a avaliação inicial de cada animal, no MPE, MPD, MTE, MTD, e nos 
posicionamentos adicionais MPs, MTs, MPE/MTE e MPD/MTD de cada animal, nos 
diferentes tempos, sua respectiva média e desvio padrão. 
 

Animal 
Tempo 
(dias) 

Peso 
(kgf) 

MPE 
(%) 

MPD 
(%) 

MTE 
(%) 

MTD 
(%) 

MPs 
(%) 

MTs 
(%) 

MTE/MPE 
(%) 

MTD/MPD 
(%) 

19 7 -1,08 1,91 -3,67 2,17 -0,41 0,51 -0,51 1,02 -1,02 
19 15 -0,45 0,13 1,38 -6,70 5,19 5,99 -5,99 -9,63 9,63 
19 21 -0,28 -4,07 -1,87 2,13 3,81 -3,67 3,67 -5,32 5,32 
19 30 -0,07 0,56 -2,25 0,18 1,51 0,59 -0,59 -8,31 8,31 
19 37 -0,09 -1,14 1,44 -2,07 1,78 2,66 -2,66 -6,01 6,01 
19 45 0,18 -0,25 1,24 -0,43 -0,56 3,26 -3,26 -3,74 3,74 
24 7 -0,43 -5,26 -3,03 9,98 -1,69 -9,68 9,68 11,37 -11,37 
24 15 -0,51 -5,92 -3,95 7,24 2,62 -9,86 9,86 7,17 -7,17 
24 21 -0,67 -0,98 -9,51 7,14 3,36 -10,50 10,50 12,00 -12,00 
24 30 -0,70 -5,89 1,97 -3,02 6,94 -4,69 4,69 -3,70 3,70 
24 37 -0,59 -5,59 -3,93 4,86 4,66 -9,52 9,52 5,11 -5,11 
24 45 -0,72 -10,31 3,20 -1,91 9,01 -7,74 7,74 -6,88 6,88 
25 7 0,12 -5,78 -2,51 7,67 0,62 -10,97 10,97 1,89 -1,89 
25 15 -1,03 0,23 -5,77 4,90 0,65 -10,68 10,68 3,53 -3,53 
25 21 0,23 -4,32 -2,00 7,40 -1,08 -8,90 8,90 4,11 -4,11 
25 30 0,64 -7,32 1,84 0,92 4,55 -7,44 7,44 -4,08 4,08 
25 37 0,83 -4,11 -0,14 2,15 2,11 -4,43 4,43 -0,18 0,18 
25 45 0,46 -3,80 -1,38 5,94 -0,76 -7,87 7,87 2,14 -2,14 
27 7 0,04 -4,79 -5,13 4,33 5,60 1,42 -1,42 -3,07 3,07 
27 15 0,05 -6,10 -2,21 4,09 4,23 1,22 -1,22 -2,02 2,02 
27 21 0,18 -5,89 -8,46 10,38 3,97 -3,01 3,01 4,49 -4,49 
27 30 0,53 -6,98 -1,49 -0,67 9,14 2,87 -2,87 -0,49 0,49 
27 37 0,82 -6,44 -2,35 3,02 5,78 4,33 -4,33 -3,42 3,42 
27 45 1,01 -5,87 -5,03 6,12 4,78 0,44 -0,44 0,25 -0,25 
28 7 0,41 3,21 -7,24 2,35 1,68 -3,53 3,53 5,85 -5,85 
28 15 0,55 0,24 -4,81 1,64 2,93 -4,06 4,06 -5,74 5,74 
28 21 0,69 2,68 -6,19 -0,07 3,58 -3,01 3,01 2,90 -2,90 
28 30 1,29 3,88 -1,57 -2,09 -0,22 2,81 -2,81 2,08 -2,08 
28 37 1,42 5,31 -2,03 -7,76 4,47 3,79 -3,79 -13,66 13,66 
28 45 1,98 5,06 -0,03 -8,96 3,92 5,54 -5,54 -7,61 7,61 

Média 7 a 45 0,16 -2,59 -2,52 2,03 3,07 -2,80 2,80 -0,66 0,66 
DP 7 a 45 0,74 4,15 3,15 4,90 2,81 5,53 5,53 6,06 6,06 

DP: Desvio padrão; D: Direito; E: Esquerdo; M: Membro; P: Pélvico; s: Plural; T: Torácico. 
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Apêndice I – Tabela do grupo G2, dos dados biomecânicos relativos à diferença entre 
cada avaliação e a avaliação inicial de cada animal, no MPE, MPD, MTE, MTD, e nos 
posicionamentos adicionais MPs, MTs, MPE/MTE e MPD/MTD de cada animal, nos 
diferentes tempos, sua respectiva média e desvio padrão. 
 

Animal 
Tempo 
(dias) 

Peso 
(kgf) 

MPE 
(%) 

MPD 
(%) 

MTE 
(%) 

MTD 
(%) 

MPs 
(%) 

MTs 
(%) 

MTE/MPE 
(%) 

MTD/MPD 
(%) 

16 7 -0,27 1,61 -0,69 -16,51 15,60 -9,65 9,65 -12,04 12,04 
16 15 -0,15 2,10 0,89 -17,18 14,18 -9,87 9,87 -14,20 14,20 
16 21 0,09 0,62 2,30 -13,42 10,50 -10,70 10,70 -19,63 19,63 
16 30 0,41 -4,92 1,94 -9,65 12,64 -12,75 12,75 -13,08 13,08 
16 37 0,46 -1,57 4,76 -10,57 7,38 -4,89 4,89 -11,26 11,26 
16 45 -0,11 -1,30 1,40 -9,70 9,60 -10,34 10,34 -8,80 8,80 
18 7 -0,07 2,32 0,07 -5,84 3,45 4,15 -4,15 -8,41 8,41 
18 15 -0,09 2,24 0,11 -11,31 8,97 3,82 -3,82 -8,00 8,00 
18 21 -0,14 2,10 0,84 -4,77 1,83 4,12 -4,12 -0,77 0,77 
18 30 0,19 2,96 2,45 -9,24 3,83 7,56 -7,56 -6,82 6,82 
18 37 0,08 1,94 1,64 -11,69 8,11 4,51 -4,51 -0,03 0,03 
18 45 0,56 4,41 1,99 -12,30 5,90 3,53 -3,53 -6,47 6,47 
21 7 0,28 1,70 -3,24 -5,21 6,75 -5,67 5,67 2,32 -2,32 
21 15 0,40 -1,31 -2,54 -1,13 4,98 -5,41 5,41 6,28 -6,28 
21 21 0,59 -3,81 -0,94 2,46 2,28 -4,75 4,75 2,94 -2,94 
21 30 0,59 -1,37 0,32 -2,68 3,74 -0,26 0,26 -4,29 4,29 
21 37 0,67 -5,76 2,39 -4,40 7,77 -1,93 1,93 -10,16 10,16 
21 45 0,41 -4,90 2,66 -2,88 5,12 -3,68 3,68 -10,55 10,55 
29 7 0,09 4,87 -1,11 -5,54 1,79 -1,12 1,12 7,71 -7,71 
29 15 0,53 4,47 0,06 -9,19 4,66 -4,15 4,15 1,74 -1,74 
29 21 0,06 0,71 0,26 -6,61 5,64 -4,13 4,13 0,48 -0,48 
29 30 -0,21 1,65 -1,04 -9,73 9,12 -7,45 7,45 -1,62 1,62 
29 37 0,33 0,19 0,00 -6,60 6,42 -4,69 4,69 6,20 -6,20 
29 45 -0,10 2,07 0,19 -10,26 7,99 -4,54 4,54 9,90 -9,90 
30 7 -0,09 0,49 0,88 6,97 -8,34 -2,06 2,06 7,06 -7,06 
30 15 0,01 -0,24 1,37 -4,34 3,22 0,60 -0,60 -4,61 4,61 
30 21 0,53 -3,11 1,53 1,88 -0,30 -0,72 0,72 -1,87 1,87 
30 30 0,21 -0,49 3,36 -2,28 -0,59 3,14 -3,14 -5,13 5,13 
30 37 0,29 -2,62 2,97 1,64 -1,99 0,38 -0,38 0,30 -0,30 
30 45 0,39 0,19 1,64 2,41 -4,24 -0,78 0,78 1,49 -1,49 

Média 7 a 45 0,20 0,17 0,88 -6,26 5,20 -2,59 2,59 -3,38 3,38 
DP 7 a 45 0,28 2,80 1,72 5,83 5,20 5,21 5,21 7,38 7,38 

DP: Desvio padrão; D: Direito; E: Esquerdo; M: Membro; P: Pélvico; s: Plural; T: Torácico. 
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Apêndice J – Tabela do grupo G3, dos dados biomecânicos relativos à diferença entre 
cada avaliação e a avaliação inicial de cada animal, no MPE, MPD, MTE, MTD, e nos 
posicionamentos adicionais MPs, MTs, MPE/MTE e MPD/MTD de cada animal, nos 
diferentes tempos, sua respectiva média e desvio padrão. 
 

Animal 
Tempo 
(dias) 

Peso 
(kgf) 

MPE 
(%) 

MPD 
(%) 

MTE 
(%) 

MTD 
(%) 

MPs 
(%) 

MTs 
(%) 

MTE/MPE 
(%) 

MTD/MPD 
(%) 

4 7 -0,38 -15,00 6,63 13,83 -5,45 -13,24 13,24 -1,17 1,17 
4 15 0,12 -7,82 -2,59 0,85 9,56 -4,19 4,19 -6,97 6,97 
4 21 -0,11 -4,27 -1,83 -9,65 15,75 -4,03 4,03 -13,92 13,92 
4 30 0,48 -12,33 5,96 -6,36 12,73 -8,71 8,71 -18,69 18,69 
4 37 0,32 -11,61 -0,52 -7,39 19,52 -7,26 7,26 -21,24 21,24 
4 45 0,27 -12,83 0,70 -7,42 19,55 -5,92 5,92 -13,76 13,76 
5 7 -0,39 3,50 -0,06 -4,34 0,91 -0,34 0,34 -0,16 0,16 
5 15 -0,24 -1,65 3,22 1,11 -2,69 1,62 -1,62 -0,12 0,12 
5 21 -0,18 -3,08 3,16 4,26 -4,33 0,29 -0,29 2,47 -2,47 
5 30 -0,06 -2,78 3,94 7,41 -8,57 0,71 -0,71 6,92 -6,92 
5 37 -0,16 -1,63 3,40 6,18 -7,95 -1,97 1,97 4,64 -4,64 
5 45 -0,25 -2,19 0,81 7,93 -6,56 -6,58 6,58 5,83 -5,83 
6 7 -0,02 5,54 0,26 -3,97 -1,82 1,92 -1,92 -5,92 5,92 
6 15 -0,22 7,60 -3,07 6,67 -11,19 0,10 -0,10 -1,20 1,20 
6 21 0,10 6,56 -3,17 6,08 -9,47 -0,49 0,49 -4,22 4,22 
6 30 0,23 5,84 -0,50 4,26 -9,59 1,46 -1,46 -5,09 5,09 
6 37 0,31 4,03 -0,79 6,38 -9,63 -4,96 4,96 -6,44 6,44 
6 45 0,25 3,54 0,24 6,56 -10,34 -0,84 0,84 -5,99 5,99 
7 7 0,36 3,18 -1,02 -9,28 7,12 1,22 -1,22 5,78 -5,78 
7 15 0,58 1,46 1,05 -4,54 2,03 -0,36 0,36 5,42 -5,42 
7 21 0,35 4,17 1,27 -3,60 -1,84 -3,73 3,73 7,27 -7,27 
7 30 0,82 2,89 1,64 -8,52 3,99 2,61 -2,61 0,40 -0,40 
7 37 0,64 5,41 1,19 -7,62 1,01 0,13 -0,13 7,69 -7,69 
7 45 0,70 4,21 2,53 -5,19 -1,55 -5,27 5,27 4,64 -4,64 
9 7 -0,38 2,65 1,63 0,97 -5,25 -3,25 3,25 5,03 -5,03 
9 15 -0,44 -2,59 2,67 8,44 -8,51 -5,97 5,97 -3,79 3,79 
9 21 -0,23 -2,14 2,39 4,72 -4,96 -5,81 5,81 0,90 -0,90 
9 30 -0,45 -4,45 -0,68 6,21 -1,08 -11,18 11,18 0,43 -0,43 
9 37 -0,11 -0,22 1,91 2,64 -4,33 -10,16 10,16 -0,40 0,40 
9 45 -0,15 -0,45 2,15 2,93 -4,64 -8,52 8,52 -0,34 0,34 

Média 7 a 45 0,06 -0,82 1,08 0,65 -0,92 -3,42 3,42 -1,73 1,73 
DP 7 a 45 0,37 6,14 2,36 6,54 8,77 4,29 4,29 7,54 7,54 

DP: Desvio padrão; D: Direito; E: Esquerdo; M: Membro; P: Pélvico; s: Plural; T: Torácico. 
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Apêndice K – Tabela do grupo G4, dos dados biomecânicos relativos à diferença entre 
cada avaliação e a avaliação inicial de cada animal, no MPE, MPD, MTE, MTD, e nos 
posicionamentos adicionais MPs, MTs, MPE/MTE e MPD/MTD de cada animal, nos 
diferentes tempos, sua respectiva média e desvio padrão. 
 

Animal 
Tempo 
(dias) 

Peso 
(kgf) 

MPE 
(%) 

MPD 
(%) 

MTE 
(%) 

MTD 
(%) 

MPs 
(%) 

MTs 
(%) 

MTE/MPE 
(%) 

MTD/MPD 
(%) 

1 7 -0,05 -0,22 0,51 -3,56 3,27 -0,48 0,48 5,33 -5,33 
1 15 0,75 11,36 -5,55 -11,52 5,70 -7,32 7,32 9,44 -9,44 
1 21 0,48 5,95 -5,89 -6,71 6,65 -0,06 0,06 7,27 -7,27 
1 30 1,15 0,07 0,60 -1,85 1,19 -1,88 1,88 5,55 -5,55 
1 37 0,82 -3,58 1,06 -0,85 3,38 -3,42 3,42 4,58 -4,58 
1 45 1,12 -1,19 0,89 -3,16 3,47 -8,58 8,58 3,69 -3,69 
2 7 0,06 3,52 1,48 -4,52 -0,49 -0,59 0,59 5,35 -5,35 
2 15 -0,16 0,71 1,72 -10,43 8,00 2,43 -2,43 -6,23 6,23 
2 21 0,16 -1,33 1,85 -4,89 4,37 -2,25 2,25 -3,58 3,58 
2 30 0,00 -5,70 1,02 0,48 4,19 -10,06 10,06 1,71 -1,71 
2 37 0,18 -4,21 2,50 -6,17 7,88 -1,64 1,64 -2,41 2,41 
2 45 0,09 -2,29 3,24 -5,12 4,17 -0,13 0,13 0,29 -0,29 
3 7 -0,16 -2,08 3,68 -15,03 13,44 2,50 -2,50 -16,20 16,20 
3 15 -0,50 0,49 6,03 -13,81 7,28 7,03 -7,03 -12,92 12,92 
3 21 -0,65 -2,33 6,29 -8,36 4,40 3,20 -3,20 -12,25 12,25 
3 30 -0,25 -0,34 -1,07 -8,07 9,48 0,26 -0,26 -9,83 9,83 
3 37 -0,16 -1,77 3,89 -5,41 3,28 2,13 -2,13 -11,95 11,95 
3 45 -0,48 -0,44 2,10 -10,96 9,29 1,98 -1,98 -10,34 10,34 
8 7 0,48 0,17 -1,21 1,74 -0,70 -4,31 4,31 3,76 -3,76 
8 15 0,34 4,44 -5,09 -2,60 3,26 -2,35 2,35 6,65 -6,65 
8 21 0,66 11,00 -7,67 -3,16 -0,17 -2,44 2,44 17,45 -17,45 
8 30 0,57 7,79 -8,41 -1,03 1,66 -6,54 6,54 6,76 -6,76 
8 37 0,76 3,24 -1,04 -0,13 -2,07 -2,45 2,45 3,11 -3,11 
8 45 0,53 4,28 -1,23 -2,86 -0,19 -4,17 4,17 5,12 -5,12 
10 7 0,05 1,14 -2,04 -0,79 1,69 -1,26 1,26 0,41 -0,41 
10 15 0,34 -0,43 -0,07 -1,35 1,85 -0,49 0,49 -6,56 6,56 
10 21 0,48 -0,37 0,18 -2,48 2,67 -0,23 0,23 -2,76 2,76 
10 30 0,43 -5,11 2,79 1,53 0,79 -2,32 2,32 -3,58 3,58 
10 37 0,48 -2,38 -1,83 -0,07 4,27 -4,21 4,21 -2,45 2,45 
10 45 0,09 2,11 -1,72 -5,36 4,96 -3,09 3,09 -3,25 3,25 

Média 7 a 45 0,25 0,75 -0,10 -4,55 3,90 -1,69 1,69 -0,59 0,59 
DP 7 a 45 0,45 4,21 3,63 4,44 3,48 3,61 3,61 7,80 7,80 

DP: Desvio padrão; D: Direito; E: Esquerdo; M: Membro; P: Pélvico; s: Plural; T: Torácico. 
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Apêndice L – Tabela do grupo G5, dos dados biomecânicos relativos à diferença entre 
cada avaliação e a avaliação inicial de cada animal, no MPE, MPD, MTE, MTD, e nos 
posicionamentos adicionais MPs, MTs, MPE/MTE e MPD/MTD de cada animal, nos 
diferentes tempos, sua respectiva média e desvio padrão. 
 

Animal 
Tempo 
(dias) 

Peso 
(kgf) 

MPE 
(%) 

MPD 
(%) 

MTE 
(%) 

MTD 
(%) 

MPs 
(%) 

MTs 
(%) 

MTE/MPE 
(%) 

MTD/MPD 
(%) 

14 7 -0,90 6,74 -5,32 -9,63 8,21 -8,82 8,82 -0,88 0,88 
14 15 -0,68 -3,59 0,24 -0,63 3,97 -4,24 4,23 -2,57 2,57 
14 21 -0,69 -1,03 -4,71 0,38 5,36 -7,98 7,98 1,36 -1,36 
14 30 -0,77 -0,70 -1,57 -0,37 2,64 -8,28 8,28 0,94 -0,94 
14 37 -0,61 -5,89 -0,70 -2,80 9,40 -10,03 10,03 -1,42 1,42 
14 45 -0,64 -3,65 -0,65 -1,75 6,05 -4,80 4,80 -3,39 3,39 
15 7 0,11 -4,85 2,20 -3,64 6,29 -15,81 15,81 1,75 -1,75 
15 15 0,56 -7,78 2,21 3,13 2,43 -15,77 15,77 2,15 -2,15 
15 21 0,58 1,07 3,21 -3,51 -0,77 -7,36 7,36 6,64 -6,64 
15 30 0,65 -1,09 3,16 -0,13 -1,95 -11,09 11,09 3,04 -3,04 
15 37 0,44 -1,54 0,47 -6,87 7,94 -9,69 9,69 -1,35 1,35 
15 45 0,77 -1,07 0,00 -4,36 5,44 -12,02 12,02 1,55 -1,55 
17 7 -0,51 0,35 -0,82 -7,43 8,08 -6,21 6,21 2,51 -2,51 
17 15 -0,69 0,68 -1,37 -8,27 9,14 -6,44 6,44 -2,28 2,28 
17 21 -0,63 1,21 0,53 -7,35 5,79 -3,56 3,56 -4,30 4,30 
17 30 -0,60 0,17 1,28 -2,85 1,58 -3,47 3,47 0,50 -0,50 
17 37 -0,60 -2,03 1,34 -6,66 7,53 -7,69 7,69 -6,26 6,26 
17 45 -0,55 -2,91 2,12 -8,85 9,81 -6,93 6,93 -9,90 9,90 
20 7 -0,56 7,88 1,84 -6,72 -3,00 9,18 -9,18 -0,17 0,17 
20 15 -0,39 1,30 1,47 -9,77 7,00 -1,41 1,41 -8,72 8,72 
20 21 -0,28 -6,66 1,45 -1,95 7,16 -11,49 11,49 -10,04 10,04 
20 30 -0,33 -6,85 -1,19 5,69 2,35 -11,05 11,05 -0,02 0,02 
20 37 0,01 -2,48 0,93 -1,96 3,50 -5,20 5,20 -5,00 5,00 
20 45 -0,07 -3,50 1,89 -1,13 2,73 -6,65 6,65 -6,16 6,16 
22 7 0,07 -0,54 0,29 -9,77 10,02 -2,43 2,43 -10,26 10,26 
22 15 -0,12 1,52 0,74 -1,34 -0,93 -1,94 1,94 1,52 -1,52 
22 21 0,11 0,93 0,69 -6,07 4,45 1,62 -1,62 3,41 -3,41 
22 30 -0,25 -2,06 1,00 -7,77 8,83 -1,06 1,06 2,99 -2,99 
22 37 0,63 -1,79 0,12 -9,07 10,75 -4,71 4,71 4,07 -4,07 
22 45 -0,02 -0,76 0,15 2,28 -1,67 1,47 -1,47 -1,16 1,16 

Média 7 a 45 -0,20 -1,30 0,37 -3,97 4,94 -6,13 6,13 -1,38 1,38 
DP 7 a 45 0,49 3,46 1,92 4,17 3,91 5,25 5,25 4,49 4,49 

DP: Desvio padrão; D: Direito; E: Esquerdo; M: Membro; P: Pélvico; s: Plural; T: Torácico. 
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Apêndice M – Tabela do grupo G6, dos dados biomecânicos relativos à diferença entre 
cada avaliação e a avaliação inicial de cada animal, no MPE, MPD, MTE, MTD, e nos 
posicionamentos adicionais MPs, MTs, MPE/MTE e MPD/MTD de cada animal, nos 
diferentes tempos, sua respectiva média e desvio padrão. 
 

Animal 
Tempo 
(dias) 

Peso 
(kgf) 

MPE 
(%) 

MPD 
(%) 

MTE 
(%) 

MTD 
(%) 

MPs 
(%) 

MTs 
(%) 

MTE/MPE 
(%) 

MTD/MPD 
(%) 

11 7 1,00 1,18 -2,52 -5,10 6,44 -8,74 8,74 3,30 -3,30 
11 15 0,75 -3,46 -1,11 -1,42 6,00 -4,58 4,58 -0,09 0,09 
11 21 0,74 0,31 -1,12 -7,80 8,60 -3,71 3,71 0,75 -0,75 
11 30 1,44 -3,48 1,97 0,14 1,37 -1,50 1,50 1,77 -1,77 
11 37 0,86 -1,13 1,45 -6,38 6,07 -1,76 1,76 0,07 -0,07 
11 45 1,20 -1,36 1,28 -6,69 6,77 -1,17 1,17 3,14 -3,14 
12 7 -0,35 6,50 1,33 -8,51 0,69 7,43 -7,43 0,36 -0,36 
12 15 -0,53 4,12 1,14 -9,90 4,65 1,06 -1,05 7,63 -7,63 
12 21 -0,14 2,47 0,43 -8,27 5,37 -8,69 8,69 -0,19 0,19 
12 30 -0,41 4,09 2,74 -11,14 4,32 0,86 -0,86 2,82 -2,82 
12 37 -0,31 3,63 2,39 -11,42 5,41 5,33 -5,33 -2,20 2,20 
12 45 -0,40 5,91 1,28 -10,64 3,45 5,74 -5,74 0,04 -0,04 
13 7 -0,78 0,06 -0,32 0,65 -0,39 -7,36 7,36 -0,61 0,61 
13 15 -1,25 0,49 -0,65 -10,86 11,02 -3,49 3,49 4,01 -4,01 
13 21 -1,19 2,66 0,33 -4,63 1,63 -2,89 2,89 1,60 -1,60 
13 30 -1,24 -2,64 0,58 -0,18 2,24 -5,38 5,38 -5,27 5,27 
13 37 -1,14 1,00 0,01 -5,52 4,51 -4,46 4,46 -3,30 3,30 
13 45 -1,19 -3,06 1,80 -2,27 3,53 -4,59 4,59 -6,36 6,36 
23 7 0,14 -0,75 -1,39 -10,62 12,76 -2,02 2,02 -5,11 5,11 
23 15 0,38 -1,24 -0,79 -4,71 6,73 -1,41 1,41 -5,86 5,86 
23 21 0,59 -5,09 -1,27 -0,62 6,99 -6,24 6,24 -3,43 3,43 
23 30 0,76 -1,48 1,20 -1,94 2,22 0,16 -0,16 -3,35 3,35 
23 37 0,98 -0,04 -0,48 -0,44 0,97 -4,55 4,55 1,68 -1,68 
23 45 0,86 -0,60 -0,23 -2,91 3,73 -8,10 8,10 -0,56 0,56 
23 7 -0,91 0,03 0,05 -0,58 0,49 0,21 -0,21 -0,80 0,80 
26 15 -0,77 7,55 0,68 -6,08 -2,16 -0,03 0,03 1,22 -1,22 
26 21 -0,89 2,67 1,62 -7,79 3,51 -3,42 3,42 -5,38 5,38 
26 30 -0,48 2,86 1,74 -9,27 4,68 -6,84 6,84 -12,40 12,40 
26 37 -0,27 4,84 1,26 -9,59 3,49 0,63 -0,63 -0,50 0,50 
26 45 -0,12 4,54 1,54 -7,66 1,58 6,24 -6,24 -1,75 1,75 

Média 7 a 45 -0,09 1,02 0,50 -5,74 4,22 -2,11 2,11 -0,96 0,96 
DP 7 a 45 0,83 3,21 1,28 3,94 3,24 4,36 4,36 3,90 3,90 

DP: Desvio padrão; D: Direito; E: Esquerdo; M: Membro; P: Pélvico; s: Plural; T: Torácico. 
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Apêndice N – Tabela de médias intragrupos e entre grupos, dos dados biomecânicos 
relativos à diferença entre cada avaliação e a avaliação inicial de cada animal, no MPE, 
MPD, MTE, MTD, e nos posicionamentos adicionais MPs, MTs, MPE/MTE e 
MPD/MTD nos diferentes tempos. 
 

Animal 
Tempo 
(dias) 

Peso 
(kgf) 

MPE 
(%) 

MPD 
(%) 

MTE 
(%) 

MTD 
(%) 

MPs 
(%) 

MTs 
(%) 

MTE/MPE 
(%) 

MTD/MPD 
(%) 

G1 7 -0,19 -2,14 -4,31 5,30 1,16 -4,45 4,45 3,41 -3,41 
G1 15 -0,28 -2,28 -3,07 2,23 3,12 -3,48 3,48 -1,34 1,34 
G1 21 0,03 -2,52 -5,61 5,40 2,73 -5,82 5,82 3,64 -3,64 
G1 30 0,34 -3,15 -0,30 -0,94 4,38 -1,17 1,17 -2,90 2,90 
G1 37 0,48 -2,39 -1,40 0,04 3,76 -0,63 0,63 -3,63 3,63 
G1 45 0,58 -3,03 -0,40 0,15 3,28 -1,27 1,27 -3,17 3,17 
G1 7 a 45 0,16 -2,59 -2,52 2,03 3,07 -2,80 2,80 -0,66 0,66 
G2 7 -0,01 2,20 -0,82 -5,23 3,85 -2,87 2,87 -0,67 0,67 
G2 15 0,14 1,45 -0,02 -8,63 7,20 -3,00 3,00 -3,76 3,76 
G2 21 0,22 -0,70 0,80 -4,09 3,99 -3,23 3,23 -3,77 3,77 
G2 30 0,24 -0,43 1,40 -6,72 5,75 -1,95 1,95 -6,19 6,19 
G2 37 0,36 -1,56 2,35 -6,32 5,54 -1,32 1,32 -2,99 2,99 
G2 45 0,23 0,09 1,58 -6,54 4,87 -3,16 3,16 -2,89 2,89 
G2 7 a 45 0,20 0,17 0,88 -6,26 5,20 -2,59 2,59 -3,38 3,38 
G3 7 -0,16 -0,03 1,49 -0,56 -0,90 -2,74 2,74 0,71 -0,71 
G3 15 -0,04 -0,60 0,26 2,51 -2,16 -1,76 1,76 -1,33 1,33 
G3 21 -0,01 0,25 0,36 0,36 -0,97 -2,75 2,75 -1,50 1,50 
G3 30 0,20 -2,17 2,07 0,60 -0,50 -3,02 3,02 -3,21 3,21 
G3 37 0,20 -0,80 1,04 0,04 -0,27 -4,84 4,84 -3,15 3,15 
G3 45 0,16 -1,54 1,29 0,96 -0,71 -5,43 5,43 -1,92 1,92 
G3 7 a 45 0,06 -0,82 1,08 0,65 -0,92 -3,42 3,42 -1,73 1,73 
G4 7 0,07 0,51 0,48 -4,43 3,44 -0,83 0,83 -0,27 0,27 
G4 15 0,16 3,31 -0,59 -7,94 5,22 -0,14 0,14 -1,92 1,92 
G4 21 0,22 2,58 -1,05 -5,12 3,58 -0,35 0,35 1,23 -1,23 
G4 30 0,38 -0,66 -1,01 -1,79 3,46 -4,11 4,11 0,12 -0,12 
G4 37 0,41 -1,74 0,92 -2,53 3,35 -1,92 1,92 -1,82 1,82 
G4 45 0,27 0,49 0,66 -5,49 4,34 -2,80 2,80 -0,90 0,90 
G4 7 a 45 0,25 0,75 -0,10 -4,55 3,90 -1,69 1,69 -0,59 0,59 
G5 7 -0,36 1,91 -0,36 -7,44 5,92 -4,82 4,82 -1,41 1,41 
G5 15 -0,27 -1,57 0,66 -3,37 4,32 -5,96 5,96 -1,98 1,98 
G5 21 -0,18 -0,90 0,24 -3,70 4,40 -5,76 5,76 -0,59 0,59 
G5 30 -0,26 -2,10 0,53 -1,08 2,69 -6,99 6,99 1,49 -1,49 
G5 37 -0,03 -2,75 0,43 -5,47 7,82 -7,46 7,46 -1,99 1,99 
G5 45 -0,10 -2,38 0,70 -2,76 4,47 -5,78 5,78 -3,81 3,81 
G5 7 a 45 -0,20 -1,30 0,37 -3,97 4,94 -6,13 6,13 -1,38 1,38 
G6 7 -0,18 1,40 -0,57 -4,83 4,00 -2,09 2,09 -0,57 0,57 
G6 15 -0,28 1,49 -0,15 -6,59 5,25 -1,69 1,69 1,38 -1,38 
G6 21 -0,18 0,60 0,00 -5,82 5,22 -4,99 4,99 -1,33 1,33 
G6 30 0,02 -0,13 1,65 -4,48 2,96 -2,54 2,54 -3,29 3,29 
G6 37 0,02 1,66 0,93 -6,67 4,09 -0,96 0,96 -0,85 0,85 
G6 45 0,07 1,09 1,13 -6,03 3,81 -0,38 0,38 -1,10 1,10 
G6 7 a 45 -0,09 1,02 0,50 -5,74 4,22 -2,11 2,11 -0,96 0,96 

Média 7 a 45 0,06 -0,46 0,04 -2,97 3,40 -3,12 3,12 -1,45 1,45 
D: Direito; E: Esquerdo; M: Membro; P: Pélvico; s: Plural; T: Torácico. 
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Apêndice O – Tabela do grupo G1, dos dados biomecânicos convertidos, considerando a 
avaliação inicial como 100%, no MPE, MPD, MTE, MTD, e nos posicionamentos 
adicionais MPs, MTs, MPE/MTE e MPD/MTD de cada animal, nos diferentes tempos, 
sua respectiva média e desvio padrão. 
 

Animal 
Tempo 
(dias) 

Peso 
(kgf) 

MPE 
(%) 

MPD 
(%) 

MTE 
(%) 

MTD 
(%) 

MPs 
(%) 

MTs 
(%) 

MTE/MPE 
(%) 

MTD/MPD 
(%) 

19 7 84,98 113,20 71,85 105,89 98,85 102,01 99,32 101,88 97,76 
19 15 93,74 100,92 110,59 81,85 114,56 123,77 91,99 82,31 121,11 
19 21 96,09 71,78 85,69 105,77 110,69 85,45 104,90 90,22 111,67 
19 30 98,96 103,90 82,77 100,48 104,23 102,33 99,21 84,72 118,23 
19 37 98,73 92,10 111,01 94,38 104,99 110,55 96,44 88,95 113,18 
19 45 102,45 98,30 109,49 98,83 98,43 112,95 95,64 93,13 108,19 
24 7 94,11 78,60 85,66 134,00 93,23 78,82 117,82 123,63 78,10 
24 15 93,05 75,95 81,29 124,68 110,50 78,41 118,16 114,91 86,18 
24 21 90,90 96,01 54,89 124,32 113,45 77,03 119,32 124,95 76,88 
24 30 90,49 76,07 109,34 89,70 127,81 89,74 108,64 92,31 107,13 
24 37 91,93 77,29 81,37 116,54 118,67 79,17 117,52 110,63 90,15 
24 45 90,13 58,10 115,19 93,49 136,11 83,05 114,26 85,70 113,26 
25 7 101,72 79,61 79,46 128,55 101,89 74,63 119,32 103,43 95,77 
25 15 85,52 100,80 52,74 118,24 101,98 75,30 118,81 106,39 92,13 
25 21 103,26 84,77 83,60 127,55 96,68 79,41 115,68 107,45 90,82 
25 30 108,96 74,18 115,07 103,44 113,97 82,79 113,10 92,61 109,10 
25 37 111,65 85,50 98,83 107,99 106,46 89,76 107,80 99,67 100,41 
25 45 106,48 86,58 88,68 122,13 97,67 81,80 113,86 103,88 95,22 
27 7 100,85 76,22 69,25 113,99 117,37 105,55 98,10 94,00 106,27 
27 15 101,12 69,71 86,76 113,21 113,12 104,79 98,36 96,05 104,12 
27 21 103,73 70,77 49,33 133,56 112,33 88,20 104,04 108,78 90,83 
27 30 110,97 65,35 91,10 97,85 128,34 111,26 96,14 99,03 101,01 
27 37 117,01 68,04 85,90 109,75 117,93 116,98 94,19 93,30 107,00 
27 45 120,88 70,88 69,89 119,78 114,83 101,74 99,41 100,49 99,49 
28 7 106,27 120,92 52,75 106,58 104,98 88,31 105,05 111,52 88,13 
28 15 108,41 101,58 68,61 104,59 108,69 86,53 105,82 88,70 111,64 
28 21 110,53 117,44 59,59 99,81 110,64 90,02 104,31 105,70 94,12 
28 30 119,66 125,28 89,72 94,15 99,36 109,31 95,98 104,09 95,78 
28 37 121,74 134,63 86,77 78,27 113,27 112,57 94,57 73,09 127,73 
28 45 130,19 133,01 99,84 74,90 111,65 118,38 92,07 85,01 115,45 

Média 7 a 45 103,15 90,25 84,23 107,48 110,09 94,69 105,33 98,88 101,56 
DP 7 a 45 11,36 21,08 19,21 15,75 9,89 14,98 9,34 11,99 12,34 

DP: Desvio padrão; D: Direito; E: Esquerdo; M: Membro; P: Pélvico; s: Plural; T: Torácico. 
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Apêndice P – Tabela do grupo G2, dos dados biomecânicos convertidos, considerando a 
avaliação inicial como 100%, no MPE, MPD, MTE, MTD, e nos posicionamentos 
adicionais MPs, MTs, MPE/MTE e MPD/MTD de cada animal, nos diferentes tempos, 
sua respectiva média e desvio padrão. 
 

Animal 
Tempo 
(dias) 

Peso 
(kgf) 

MPE 
(%) 

MPD 
(%) 

MTE 
(%) 

MTD 
(%) 

MPs 
(%) 

MTs 
(%) 

MTE/MPE 
(%) 

MTD/MPD 
(%) 

16 7 96,35 109,40 95,84 52,29 149,36 76,99 116,62 76,32 124,49 
16 15 97,93 112,29 105,36 50,37 144,88 76,47 117,00 72,07 128,89 
16 21 101,17 103,60 113,78 61,24 133,24 74,50 118,42 61,39 139,94 
16 30 105,62 71,22 111,60 72,11 139,99 69,61 121,95 74,28 126,60 
16 37 106,27 90,82 128,55 69,46 123,35 88,35 108,42 77,85 122,91 
16 45 98,46 92,39 108,40 71,98 130,37 75,35 117,81 82,69 117,91 
18 7 96,35 109,40 95,84 52,29 149,36 76,99 116,62 76,32 124,49 
18 15 98,99 114,78 100,63 69,85 129,10 112,92 94,58 84,38 116,40 
18 21 98,39 113,88 105,09 87,27 105,94 113,95 94,15 98,50 101,57 
18 30 102,22 119,56 114,82 75,36 112,43 125,58 89,28 86,68 113,98 
18 37 100,94 112,83 109,89 68,84 126,32 115,26 93,60 99,95 100,06 
18 45 106,70 129,10 112,06 67,21 119,15 111,95 94,99 87,36 113,26 
21 7 105,72 108,58 79,32 84,07 121,19 84,00 108,78 104,43 95,11 
21 15 108,13 93,38 83,75 96,56 115,63 84,74 108,37 111,96 86,78 
21 21 111,93 80,75 94,00 107,53 107,17 86,61 107,35 105,59 93,82 
21 30 111,93 93,06 102,01 91,81 111,73 99,28 100,40 91,84 109,02 
21 37 113,59 70,89 115,28 86,55 124,39 94,54 102,99 80,65 121,39 
21 45 108,34 75,24 116,99 91,21 116,06 89,60 105,71 79,90 122,22 
29 7 101,45 128,25 93,15 85,86 106,55 97,07 101,82 115,43 84,60 
29 15 109,03 125,97 100,39 76,54 117,04 89,19 106,73 103,47 96,53 
29 21 100,97 104,12 101,59 83,15 120,62 89,24 106,69 100,95 99,05 
29 30 96,46 109,60 93,61 75,17 133,36 80,59 112,08 96,75 103,24 
29 37 105,60 101,10 99,99 83,15 123,47 87,78 107,60 112,41 87,61 
29 45 98,31 112,04 101,18 73,83 129,24 88,17 107,36 119,82 80,22 
30 7 98,54 102,87 107,17 121,30 77,99 92,84 102,88 113,59 85,30 
30 15 100,23 98,57 111,10 86,74 108,48 102,08 99,16 91,14 109,59 
30 21 108,78 81,77 112,41 105,73 99,20 97,50 101,01 96,40 103,89 
30 30 103,49 97,12 127,28 93,02 98,45 110,94 95,59 90,14 110,67 
30 37 104,79 84,61 124,08 105,02 94,76 101,32 99,47 100,58 99,38 
30 45 106,41 101,12 113,28 107,36 88,83 97,28 101,10 102,87 96,90 

Média 7 a 45 103,44 101,61 105,95 81,76 118,59 93,02 105,28 93,19 107,19 
DP 7 a 45 5,02 15,92 11,56 17,44 17,13 14,10 8,47 14,70 15,31 

DP: Desvio padrão; D: Direito; E: Esquerdo; M: Membro; P: Pélvico; s: Plural; T: Torácico. 
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Apêndice Q – Tabela do grupo G3, dos dados biomecânicos convertidos, considerando a 
avaliação inicial como 100%, no MPE, MPD, MTE, MTD, e nos posicionamentos 
adicionais MPs, MTs, MPE/MTE e MPD/MTD de cada animal, nos diferentes tempos, 
sua respectiva média e desvio padrão. 
 

Animal 
Tempo 
(dias) 

Peso 
(kgf) 

MPE 
(%) 

MPD 
(%) 

MTE 
(%) 

MTD 
(%) 

MPs 
(%) 

MTs 
(%) 

MTE/MPE 
(%) 

MTD/MPD 
(%) 

4 7 92,70 40,23 145,59 134,35 72,88 60,39 119,88 98,20 103,39 
4 15 102,23 68,83 82,19 102,12 147,52 87,45 106,30 89,34 120,11 
4 21 97,98 83,00 87,42 76,02 178,29 87,96 106,05 78,70 140,17 
4 30 109,28 50,86 141,00 84,20 163,31 73,93 113,09 71,39 153,95 
4 37 106,07 53,75 96,42 81,64 197,05 78,27 110,91 67,50 161,29 
4 45 105,09 48,87 104,79 81,57 197,22 82,29 108,89 78,95 139,70 
5 7 93,06 117,26 99,71 79,89 102,43 99,16 100,58 99,63 100,27 
5 15 95,61 91,87 115,44 105,15 92,79 103,96 97,25 99,70 100,21 
5 21 96,77 84,78 115,12 119,73 88,38 100,71 99,50 105,92 95,76 
5 30 98,83 86,28 118,88 134,34 77,01 101,73 98,80 116,59 88,12 
5 37 97,13 91,97 116,27 128,63 78,69 95,21 103,33 111,11 92,04 
5 45 95,55 89,18 103,90 136,77 82,42 83,95 111,16 113,97 89,99 
6 7 99,67 138,06 101,67 84,00 95,98 105,68 97,11 89,47 113,52 
6 15 96,53 152,19 79,96 126,86 75,31 100,29 99,85 97,86 102,75 
6 21 101,56 145,08 79,27 124,49 79,12 98,55 100,74 92,50 109,63 
6 30 103,61 140,09 96,73 117,15 78,84 104,32 97,80 90,95 111,62 
6 37 104,92 127,71 94,83 125,73 78,76 85,29 107,49 88,55 114,70 
6 45 103,95 124,35 101,55 126,44 77,18 97,52 101,26 89,34 113,69 
7 7 109,80 118,75 94,43 74,47 125,12 103,35 98,09 112,39 89,17 
7 15 115,77 108,58 105,73 87,52 107,17 99,00 100,57 111,62 89,84 
7 21 109,45 124,56 106,94 90,10 93,49 89,71 105,86 115,60 86,37 
7 30 122,11 117,02 108,94 76,57 114,08 107,20 95,90 100,86 99,25 
7 37 117,25 131,85 106,50 79,05 103,58 100,36 99,79 116,50 85,58 
7 45 118,98 124,77 113,77 85,73 94,54 85,46 108,27 109,94 91,31 
9 7 94,54 114,87 110,03 103,34 85,76 91,91 105,42 110,11 90,01 
9 15 93,63 85,45 116,40 129,03 76,90 85,12 109,98 92,37 107,54 
9 21 96,73 87,99 114,66 116,22 86,53 85,54 109,70 101,82 98,20 
9 30 93,53 74,99 95,82 121,36 97,08 72,14 118,68 100,87 99,15 
9 37 98,40 98,76 111,71 109,09 88,25 74,68 116,98 99,20 100,79 
9 45 97,91 97,48 113,23 110,09 87,42 78,76 114,24 99,32 100,67 

Média 7 a 45 102,29 100,65 105,96 105,06 104,10 90,66 105,45 98,34 106,29 
DP 7 a 45 8,18 30,11 14,99 21,32 36,03 11,81 6,83 13,13 19,55 

DP: Desvio padrão; D: Direito; E: Esquerdo; M: Membro; P: Pélvico; s: Plural; T: Torácico. 
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Apêndice R – Tabela do grupo G4, dos dados biomecânicos convertidos, considerando a 
avaliação inicial como 100%, no MPE, MPD, MTE, MTD, e nos posicionamentos 
adicionais MPs, MTs, MPE/MTE e MPD/MTD de cada animal, nos diferentes tempos, 
sua respectiva média e desvio padrão. 
 

Animal 
Tempo 
(dias) 

Peso 
(kgf) 

MPE 
(%) 

MPD 
(%) 

MTE 
(%) 

MTD 
(%) 

MPs 
(%) 

MTs 
(%) 

MTE/MPE 
(%) 

MTD/MPD 
(%) 

1 7 99,27 98,83 103,22 90,09 111,16 98,61 100,74 111,36 89,96 
1 15 109,95 159,57 64,70 67,91 119,45 78,97 111,22 120,12 82,22 
1 21 106,30 131,18 62,55 81,29 122,69 99,83 100,09 115,50 86,30 
1 30 115,23 100,34 103,79 94,86 104,04 94,60 102,88 111,82 89,55 
1 37 110,91 81,24 106,71 97,62 111,52 90,16 105,25 109,76 91,37 
1 45 114,91 93,75 105,64 91,19 111,83 75,33 113,16 107,87 93,05 
2 7 100,75 120,03 110,51 88,57 98,31 98,14 100,86 110,52 89,13 
2 15 97,97 104,01 112,20 73,64 127,84 107,65 96,45 87,75 112,66 
2 21 102,05 92,45 113,14 87,63 115,19 92,89 103,30 92,95 107,28 
2 30 100,04 67,60 107,25 101,22 114,59 68,29 114,72 103,36 96,53 
2 37 102,27 76,05 117,73 84,40 127,43 94,82 102,40 95,26 104,89 
2 45 101,19 87,00 122,97 87,05 114,50 99,61 100,18 100,57 99,41 
3 7 97,71 88,56 122,56 61,96 151,70 107,24 96,19 71,93 138,29 
3 15 93,00 102,70 136,99 65,06 128,02 120,36 89,27 77,60 130,56 
3 21 90,90 87,18 138,56 78,84 116,94 109,28 95,11 78,78 128,96 
3 30 96,48 98,12 93,47 79,58 136,48 100,75 99,61 82,97 123,24 
3 37 97,71 90,29 123,87 86,32 112,62 106,17 96,75 79,29 128,25 
3 45 93,28 97,59 112,89 72,27 135,76 105,74 96,98 82,09 124,44 
8 7 106,66 100,89 93,62 106,29 97,97 89,08 107,11 108,09 92,98 
8 15 104,81 123,59 73,13 90,59 109,42 94,04 103,88 114,32 87,57 
8 21 109,20 158,52 59,48 88,59 99,51 93,83 104,02 137,55 67,39 
8 30 107,96 141,41 55,57 96,28 104,79 83,42 110,80 114,54 87,38 
8 37 110,63 117,22 94,50 99,54 94,02 93,79 104,05 106,69 94,19 
8 45 107,39 122,77 93,48 89,68 99,44 89,44 106,88 111,01 90,44 
10 7 100,65 105,41 88,83 97,33 105,41 96,79 102,08 100,81 99,17 
10 15 104,57 97,98 99,63 95,43 105,93 98,74 100,82 87,05 113,28 
10 21 106,40 98,24 101,01 91,59 108,58 99,43 100,37 94,55 105,59 
10 30 105,71 75,81 115,28 105,17 102,54 94,11 103,82 92,93 107,25 
10 37 106,44 88,72 89,98 99,77 113,73 89,31 106,94 95,17 104,95 
10 45 101,20 109,99 90,60 81,86 115,94 92,16 105,09 93,59 106,58 

Média 7 a 45 103,39 103,90 100,46 87,72 113,91 95,42 102,70 99,86 102,43 
DP 7 a 45 6,17 22,35 21,34 11,41 13,05 10,44 5,55 15,05 16,69 

DP: Desvio padrão; D: Direito; E: Esquerdo; M: Membro; P: Pélvico; s: Plural; T: Torácico. 
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Apêndice S – Tabela do grupo G5, dos dados biomecânicos convertidos, considerando a 
avaliação inicial como 100%, no MPE, MPD, MTE, MTD, e nos posicionamentos 
adicionais MPs, MTs, MPE/MTE e MPD/MTD de cada animal, nos diferentes tempos, 
sua respectiva média e desvio padrão. 
 

Animal 
Tempo 
(dias) 

Peso 
(kgf) 

MPE 
(%) 

MPD 
(%) 

MTE 
(%) 

MTD 
(%) 

MPs 
(%) 

MTs 
(%) 

MTE/MPE 
(%) 

MTD/MPD 
(%) 

14 7 89,10 131,12 69,64 68,52 127,17 77,20 114,37 98,24 101,77 
14 15 91,74 83,44 101,38 97,95 113,13 89,04 106,90 94,88 105,17 
14 21 91,65 95,24 73,12 101,23 117,75 79,35 113,01 102,70 97,27 
14 30 90,74 96,77 91,05 98,78 108,74 78,58 113,50 101,87 98,11 
14 37 92,58 72,79 95,98 90,86 131,09 74,06 116,34 97,17 102,86 
14 45 92,30 83,13 96,30 94,30 120,01 87,58 107,82 93,26 106,81 
15 7 102,31 71,95 113,46 89,51 119,87 58,76 125,62 103,49 96,48 
15 15 112,27 55,05 113,52 109,03 107,68 58,85 125,56 104,29 95,69 
15 21 112,80 106,20 119,65 89,87 97,57 80,79 111,94 113,24 86,67 
15 30 114,36 93,72 119,32 99,63 93,86 71,06 117,98 106,06 93,90 
15 37 109,78 91,10 102,87 80,19 125,08 74,71 115,71 97,32 102,70 
15 45 116,92 93,83 99,97 87,41 117,17 68,64 119,48 103,09 96,89 
17 7 93,26 102,06 95,04 78,31 125,31 84,23 110,25 105,04 95,01 
17 15 90,77 103,95 91,73 75,87 128,63 83,66 110,62 95,41 104,54 
17 21 91,62 107,06 103,22 78,55 118,13 90,96 105,87 91,37 108,55 
17 30 91,99 100,99 107,71 91,68 104,96 91,20 105,72 101,00 99,00 
17 37 92,07 88,11 108,10 80,56 123,60 80,47 112,69 87,42 112,46 
17 45 92,71 83,01 112,83 74,16 130,74 82,41 111,43 80,11 119,71 
20 7 88,76 143,41 112,49 80,02 91,04 126,34 85,91 99,68 100,35 
20 15 92,21 107,16 109,97 70,96 120,89 95,96 102,16 83,15 118,09 
20 21 94,50 63,32 109,85 94,19 121,37 67,02 117,64 80,61 120,82 
20 30 93,48 62,29 91,89 116,93 107,01 68,28 116,96 99,97 100,04 
20 37 100,20 86,33 106,35 94,19 110,46 85,09 107,97 90,35 110,36 
20 45 98,65 80,75 112,85 96,65 108,15 80,93 110,20 88,11 112,77 
22 7 101,00 96,53 102,14 73,20 129,23 91,69 103,44 80,32 121,43 
22 15 98,30 109,69 105,45 96,34 97,30 93,37 102,74 102,92 96,82 
22 21 101,60 105,92 105,11 83,34 112,98 105,54 97,71 106,54 92,88 
22 30 96,30 86,86 107,37 78,69 125,75 96,38 101,50 105,74 93,75 
22 37 109,17 88,56 100,85 75,12 131,34 83,90 106,66 107,81 91,50 
22 45 99,75 95,17 101,10 106,25 95,13 105,03 97,92 97,78 102,41 

Média 7 a 45 98,10 92,85 102,68 88,41 115,37 83,70 109,85 97,30 102,83 
DP 7 a 45 8,31 18,57 11,46 12,16 12,06 14,15 8,40 8,79 9,19 
DP: Desvio padrão; D: Direito; E: Esquerdo; M: Membro; P: Pélvico; s: Plural; T: Torácico. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 196 

Apêndice T – Tabela do grupo G6, dos dados biomecânicos convertidos, considerando a 
avaliação inicial como 100%, no MPE, MPD, MTE, MTD, e nos posicionamentos 
adicionais MPs, MTs, MPE/MTE e MPD/MTD de cada animal, nos diferentes tempos, 
sua respectiva média e desvio padrão. 
 

Animal 
Tempo 
(dias) 

Peso 
(kgf) 

MPE 
(%) 

MPD 
(%) 

MTE 
(%) 

MTD 
(%) 

MPs 
(%) 

MTs 
(%) 

MTE/MPE 
(%) 

MTD/MPD 
(%) 

11 7 120,36 106,28 84,68 85,24 121,33 75,21 113,49 106,84 93,62 
11 15 115,28 81,60 93,22 95,88 119,87 87,00 107,08 99,81 100,18 
11 21 115,02 101,66 93,21 77,45 128,49 89,48 105,72 101,55 98,55 
11 30 129,35 81,51 112,02 100,40 104,52 95,73 102,32 103,66 96,59 
11 37 117,42 93,97 108,80 81,55 120,10 94,99 102,72 100,15 99,86 
11 45 124,50 92,78 107,80 80,65 122,43 96,68 101,81 106,50 93,93 
12 7 94,88 145,81 109,49 79,31 102,23 126,39 89,66 100,72 99,27 
12 15 92,16 129,05 108,14 75,92 115,13 103,75 98,53 115,08 84,58 
12 21 97,90 117,44 103,04 79,90 117,48 69,12 112,10 99,63 100,38 
12 30 93,98 128,79 119,59 72,93 114,05 103,04 98,81 105,58 94,29 
12 37 95,49 125,56 117,11 72,23 117,60 118,92 92,59 95,65 104,45 
12 45 94,02 141,65 109,17 74,14 111,23 120,39 92,01 100,08 99,92 
13 7 91,91 100,32 98,20 102,13 98,84 81,15 112,07 98,71 101,16 
13 15 87,00 102,72 96,29 64,30 132,52 91,07 105,72 108,48 92,39 
13 21 87,59 114,72 101,88 84,78 104,82 92,59 104,75 103,39 96,96 
13 30 87,10 85,41 103,27 99,40 106,60 86,21 108,83 88,85 110,00 
13 37 88,12 105,55 100,07 81,84 113,30 88,57 107,32 93,02 106,26 
13 45 87,59 83,06 110,20 92,55 110,41 88,25 107,52 86,54 112,07 
23 7 101,78 95,18 91,62 69,44 138,61 93,71 102,97 89,89 110,35 
23 15 104,78 92,07 95,24 86,45 120,38 95,60 102,08 88,42 111,85 
23 21 107,33 67,33 92,36 98,21 121,14 80,57 109,18 93,22 106,94 
23 30 109,48 90,53 107,24 94,41 106,70 100,50 99,76 93,38 106,78 
23 37 112,15 99,72 97,13 98,72 102,92 85,81 106,70 103,31 96,61 
23 45 110,75 96,18 98,63 91,62 111,29 74,75 111,93 98,90 101,13 
23 7 88,65 100,22 100,31 98,34 101,49 100,66 99,69 98,42 101,62 
26 15 90,47 148,44 104,11 82,50 93,47 99,90 100,05 102,41 97,53 
26 21 88,86 117,09 109,73 77,57 110,61 89,33 105,04 89,36 110,89 
26 30 94,07 118,36 110,43 73,31 114,15 78,68 110,08 75,48 125,10 
26 37 96,57 131,03 107,58 72,39 110,57 101,97 99,07 99,01 101,01 
26 45 98,47 129,14 109,25 77,94 104,79 119,44 90,81 96,54 103,54 

Média 7 a 45 100,77 107,44 103,33 84,05 113,24 94,32 103,35 98,09 101,93 
DP 7 a 45 12,43 20,69 8,13 10,68 10,07 13,90 6,45 7,85 7,77 

DP: Desvio padrão; D: Direito; E: Esquerdo; M: Membro; P: Pélvico; s: Plural; T: Torácico. 
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Apêndice U – Tabela de médias intragrupos, dos dados da porcentagem de apoio 
fornecidos pela plataforma e ajustados, no MPE, MPD, MTE, MTD, e nos 
posicionamentos adicionais que auxiliaram no ajuste MPs, MTs, MPE/MTE e 
MPD/MTD, em um mesmo tempo e em tempos diferentes. 

 

Animal 
Tempo 
(dias) 

Peso 
(kgf) 

MPE 
(%) 

MPD 
(%) 

MTE 
(%) 

MTD 
(%) 

MPs 
(%) 

MTs 
(%) 

MTE/MPE 
(%) 

MTD/MPD 
(%) 

G1 7 97,59 93,71 71,79 117,80 103,27 89,86 107,92 106,89 93,20 
G1 15 96,37 89,79 80,00 108,52 109,77 93,76 106,63 97,67 103,04 
G1 21 100,90 88,15 66,62 118,20 108,76 84,02 109,65 107,42 92,86 
G1 30 105,81 88,96 97,60 97,12 114,74 99,09 102,62 94,55 106,25 
G1 37 108,21 91,51 92,78 101,39 112,26 101,81 102,11 93,13 107,69 
G1 45 110,03 89,37 96,62 101,82 111,74 99,58 103,04 93,64 106,32 
G1 7 a 45 103,15 90,25 84,23 107,48 110,09 94,69 105,33 98,88 101,56 
G2 7 99,68 111,70 94,26 79,16 120,89 85,58 109,34 97,22 102,80 
G2 15 102,86 109,00 100,25 76,01 123,03 93,08 105,17 92,60 107,64 
G2 21 104,25 96,83 105,38 88,98 113,23 92,36 105,53 92,57 107,65 
G2 30 103,94 98,11 109,87 81,50 119,19 97,20 103,86 87,94 112,70 
G2 37 106,24 92,05 115,56 82,60 118,46 97,45 102,42 94,28 106,27 
G2 45 103,64 101,98 110,38 82,32 116,73 92,47 105,39 94,53 106,10 
G2 7 a 45 103,44 101,61 105,95 81,76 118,59 93,02 105,28 93,19 107,19 
G3 7 97,95 105,83 110,29 95,21 96,43 92,10 104,22 101,96 99,27 
G3 15 100,75 101,38 99,94 110,14 99,94 95,16 102,79 98,18 104,09 
G3 21 100,50 105,08 100,68 105,31 105,16 92,49 104,37 98,91 106,03 
G3 30 105,47 93,85 112,27 106,72 106,06 91,86 104,85 96,13 110,42 
G3 37 104,75 100,81 105,15 104,83 109,27 86,76 107,70 96,57 110,88 
G3 45 104,30 96,93 107,45 108,12 107,76 85,60 108,76 98,30 107,07 
G3 7 a 45 102,29 100,65 105,96 105,06 104,10 90,66 105,45 98,34 106,29 
G4 7 101,01 102,74 103,75 88,85 112,91 97,97 101,40 100,54 101,91 
G4 15 102,06 117,57 97,33 78,53 118,13 99,95 100,33 97,37 105,26 
G4 21 102,97 113,51 94,95 85,59 112,58 99,05 100,58 103,86 99,10 
G4 30 105,09 96,66 95,07 95,42 112,49 88,23 106,37 101,12 100,79 
G4 37 105,59 90,71 106,56 93,53 111,86 94,85 103,08 97,23 104,73 
G4 45 103,59 102,22 105,12 84,41 115,50 92,45 104,46 99,02 102,78 
G4 7 a 45 103,39 103,90 100,46 87,72 113,91 95,42 102,70 99,86 102,43 
G5 7 94,89 109,01 98,55 77,91 118,53 87,64 107,92 97,36 103,01 
G5 15 97,06 91,86 104,41 90,03 113,53 84,18 109,60 96,13 104,06 
G5 21 98,43 95,55 102,19 89,43 113,56 84,73 109,23 98,89 101,24 
G5 30 97,38 88,12 103,47 97,14 108,06 81,10 111,13 102,93 96,96 
G5 37 100,76 85,38 102,83 84,18 124,31 79,65 111,88 96,01 103,98 
G5 45 100,07 87,18 104,61 91,75 114,24 84,92 109,37 92,47 107,72 
G5 7 a 45 98,10 92,85 102,68 88,41 115,37 83,70 109,85 97,30 102,83 
G6 7 99,52 109,56 96,86 86,89 112,50 95,42 103,58 98,91 101,20 
G6 15 97,94 110,77 99,40 81,01 116,27 95,46 102,69 102,84 97,31 
G6 21 99,34 103,65 100,05 83,58 116,51 84,22 107,36 97,43 102,75 
G6 30 102,80 100,92 110,51 88,09 109,20 92,83 103,96 93,39 106,55 
G6 37 101,95 111,17 106,14 81,35 112,90 98,05 101,68 98,23 101,64 
G6 45 103,07 108,56 107,01 83,38 112,03 99,90 100,82 97,71 102,12 
G6 7 a 45 100,77 107,44 103,33 84,05 113,24 94,32 103,35 98,09 101,93 

Média 7 a 45 101,85 99,45 100,44 92,41 112,55 91,97 105,33 97,61 103,71 
DP 7 a 45 3,48 8,78 10,19 11,63 5,90 6,01 3,19 4,10 4,42 
DP: Desvio padrão; D: Direito; E: Esquerdo; M: Membro; P: Pélvico; s: Plural; T: Torácico. 
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Apêndice V – Tabela de médias intragrupos e entre grupos, dos dados da porcentagem 
de apoio fornecidos pela plataforma e ajustados, no MPE, MPD, MTE, MTD, e nos 
posicionamentos adicionais que auxiliaram no ajuste MPs, MTs, MPE/MTE e 
MPD/MTD, nos diferentes tempos, com suas respectivas médias e desvios padrões. 
 

Animal 
Tempo 
(dias) 

Peso 
(kgf) 

MPE 
(%) 

MPD 
(%) 

MTE 
(%) 

MTD 
(%) 

MPs 
(%) 

MTs  
(%) 

MTE/MPE 
(%) 

MTD/MPD 
(%) 

G1 7 97,59 93,71 71,79 117,80 103,27 89,86 107,92 106,89 93,20 
G2 7 99,68 111,70 94,26 79,16 120,89 85,58 109,34 97,22 102,80 
G3 7 97,95 105,83 110,29 95,21 96,43 92,10 104,22 101,96 99,27 
G4 7 101,01 102,74 103,75 88,85 112,91 97,97 101,40 100,54 101,91 
G5 7 94,89 109,01 98,55 77,91 118,53 87,64 107,92 97,36 103,01 
G6 7 99,52 109,56 96,86 86,89 112,50 95,42 103,58 98,91 101,20 

Média 7 98,44 105,43 95,92 90,97 110,75 91,43 105,73 100,48 100,23 
DP 7 2,14 6,54 13,12 14,62 9,29 4,70 3,11 3,64 3,70 
G1 15 96,37 89,79 80,00 108,52 109,77 93,76 106,63 97,67 103,04 
G2 15 102,86 109,00 100,25 76,01 123,03 93,08 105,17 92,60 107,64 
G3 15 100,75 101,38 99,94 110,14 99,94 95,16 102,79 98,18 104,09 
G4 15 102,06 117,57 97,33 78,53 118,13 99,95 100,33 97,37 105,26 
G5 15 97,06 91,86 104,41 90,03 113,53 84,18 109,60 96,13 104,06 
G6 15 97,94 110,77 99,40 81,01 116,27 95,46 102,69 102,84 97,31 

Média 15 99,51 103,40 96,89 90,71 113,44 93,60 104,53 97,46 103,57 
DP 15 2,74 11,04 8,59 15,19 7,97 5,20 3,30 3,31 3,45 
G1 21 100,90 88,15 66,62 118,20 108,76 84,02 109,65 107,42 92,86 
G2 21 104,25 96,83 105,38 88,98 113,23 92,36 105,53 92,57 107,65 
G3 21 100,50 105,08 100,68 105,31 105,16 92,49 104,37 98,91 106,03 
G4 21 102,97 113,51 94,95 85,59 112,58 99,05 100,58 103,86 99,10 
G5 21 98,43 95,55 102,19 89,43 113,56 84,73 109,23 98,89 101,24 
G6 21 99,34 103,65 100,05 83,58 116,51 84,22 107,36 97,43 102,75 

Média 21 101,07 100,46 94,98 95,18 111,63 89,48 106,12 99,85 101,60 
DP 21 2,19 8,84 14,30 13,64 4,03 6,15 3,40 5,18 5,30 
G1 30 105,81 88,96 97,60 97,12 114,74 99,09 102,62 94,55 106,25 
G2 30 103,94 98,11 109,87 81,50 119,19 97,20 103,86 87,94 112,70 
G3 30 105,47 93,85 112,27 106,72 106,06 91,86 104,85 96,13 110,42 
G4 30 105,09 96,66 95,07 95,42 112,49 88,23 106,37 101,12 100,79 
G5 30 97,38 88,12 103,47 97,14 108,06 81,10 111,13 102,93 96,96 
G6 30 102,80 100,92 110,51 88,09 109,20 92,83 103,96 93,39 106,55 

Média 30 103,41 94,44 104,80 94,33 111,63 91,72 105,46 96,01 105,61 
DP 30 3,16 5,11 7,24 8,65 4,84 6,49 3,04 5,44 5,88 
G1 37 108,21 91,51 92,78 101,39 112,26 101,81 102,11 93,13 107,69 
G2 37 106,24 92,05 115,56 82,60 118,46 97,45 102,42 94,28 106,27 
G3 37 104,75 100,81 105,15 104,83 109,27 86,76 107,70 96,57 110,88 
G4 37 105,59 90,71 106,56 93,53 111,86 94,85 103,08 97,23 104,73 
G5 37 100,76 85,38 102,83 84,18 124,31 79,65 111,88 96,01 103,98 
G6 37 101,95 111,17 106,14 81,35 112,90 98,05 101,68 98,23 101,64 

Média 37 104,58 95,27 104,83 91,31 114,84 93,09 104,81 95,91 105,87 
DP 37 2,77 9,24 7,34 10,15 5,53 8,29 4,10 1,90 3,21 
G1 45 110,03 89,37 96,62 101,82 111,74 99,58 103,04 93,64 106,32 
G2 45 103,64 101,98 110,38 82,32 116,73 92,47 105,39 94,53 106,10 
G3 45 104,30 96,93 107,45 108,12 107,76 85,60 108,76 98,30 107,07 
G4 45 103,59 102,22 105,12 84,41 115,50 92,45 104,46 99,02 102,78 
G5 45 100,07 87,18 104,61 91,75 114,24 84,92 109,37 92,47 107,72 
G6 45 103,07 108,56 107,01 83,38 112,03 99,90 100,82 97,71 102,12 

Média 45 104,12 97,71 105,20 91,97 113,00 92,49 105,31 95,95 105,35 
DP 45 3,25 8,21 4,67 10,79 3,22 6,48 3,30 2,74 2,33 
G1 7 a 45 103,15 90,25 84,23 107,48 110,09 94,69 105,33 98,88 101,56 
G2 7 a 45 103,44 101,61 105,95 81,76 118,59 93,02 105,28 93,19 107,19 
G3 7 a 45 102,29 100,65 105,96 105,06 104,1 90,66 105,45 98,34 106,29 
G4 7 a 45 103,39 103,9 100,46 87,72 113,91 95,42 102,7 99,86 102,43 
G5 7 a 45 98,1 92,85 102,68 88,41 115,37 83,7 109,85 97,3 102,83 
G6 7 a 45 100,77 107,44 103,33 84,05 113,24 94,32 103,35 98,09 101,93 

Média 7 a 45 101,85 99,45 100,44 92,41 112,55 91,97 105,33 97,61 103,71 
DP 7 a 45 3,48 8,78 10,19 11,63 5,90 6,01 3,19 4,10 4,42 

DP: Desvio padrão; D: Direito; E: Esquerdo; M: Membro; P: Pélvico; s: Plural; T: Torácico. 


