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RESUMO 

 

O propósito deste estudo foi avaliar o efeito do campo eletromagnético de rádio 

frequência modulada em 60 Hz no processo de diferenciação in vitro de células 

estromais mesenquimais multipotentes em osteoblastos, através da análise do 

reparo do tecido ósseo. Materiais e Métodos: Duas cavidades de 5 mm de diâmetro 

foram realizadas em ambos ossos parietais de seis ratos machos adultos da 

linhagem Wistar, os quais foram divididos em dois grupos:  grupo  CEMM (Células 

Estromais Mesenquimais Multipotentes) e  grupo CEMM-RF (implantação de células-

tronco expostas à onda de rádio freqüência modulada em 60 Hz e densidade de 

potência de onda de 100 mW/cm2). Em cada animal foi apontada aleatoriamente 

uma cavidade teste (T) e uma controle (C). A cavidade C foi preenchida apenas pelo 

coágulo sanguíneo enquanto que no grupo CEMM a cavidade T foi preenchida com 

enxerto de células estromais mesenquimais multipotentes diferenciadas, in vitro, em 

osteoblastos, numa quantidade de aproximadamente 106/ 10µl de NaCl, utilizando-

se o cimento de hidroxiapatita como veículo para fixação e no Grupo CEMM-RF as 

células diferenciadas in vitro foram expostas a um campo eletromagnético rádio 

freqüência de 60 Hz e densidade de potência de onda de 100 mW/cm2. Após 

sessenta dias, os animais foram eutanasiados e a calota craniana retirada para o 

processo de análise. As amostras foram submetidas a avaliação histológica 

mediante três avaliadores de forma cega. Os dados foram submetidos à análise 

estatística exploratória. Resultados: As cavidades C dos dois grupos apresentaram 

processo cicatricial intermediário. Não foi observado presença de tecido ósseo 

neoformado nas cavidades T do grupo CEMM-RF, enquanto que no grupo CEMM 

houve regeneração tecidual com presença de osso maturo. Conclusão: O campo de 

rádio frequência modulada de 60 Hz e densidade de potência de onda de 100 

mW/cm2, emitido pelo aparelho de ondas curtas foi capaz de inibir a diferenciação 

das células estromais mesenquimais multipotentes em osteoblastos. 

 

Palavras Chave: Células-tronco mesenquimais, Campo eletromagnético, Terapia 

celular, Fisioterapia.  

 

 



ABSTRACT 

 

The aim of this study was to evaluate the effect of electromagnetic field of modulated 

radio-frequency at 60 Hz in the process of in vitro differentiation of multipotent 

mesenchymal stromal cells into osteoblasts, through the analysis of bone tissue 

repair. Materials and Methods: Two cavities of 5 mm diameter were made in both 

parietal bones of six male Wistar rats. The animals were divided into two groups: 

CEMM group (multipotent mesenchymal stromal cells) and CEMM-RF group 

(multipotent mesenchymal stromal cells exposed to modulated radiofrequency at 60 

Hz and wave power density of 100 mW/cm2). For each animal, test (T) and control 

(C) cavities were randomly chosen. The C cavity was filled by blood clot while the T 

cavity of CWM-RF group was filled with a graft of multipotent stromal mesenchymal 

cells (106/ 10µl NaCl + hydroxyapatite cement) which were differentiated into 

osteoblasts in vitro. For CEMM-RF group, the in vitro differentiated cells were 

exposed to a radiofrequency electromagnetic field of 60 Hz and wave power density 

of 100 mW/cm2. After sixty days, the animals were sacrificed and the skull removed 

for the analysis process. The samples were subjected to histological evaluation by 

three examiners in a blinded fashion. The data were subjected to exploratory 

statistical analysis. Results: The C cavity of both groups showed intermediated 

healing process. There was no presence of new bone tissue on T cavity of CEMM-

RF group, while tissue regeneration was observed in CMEM group with presence of 

mature bone. Conclusion: The modulated radiofrequency field at 60 Hz and wave 

power density of 100 mW/cm2, emitted by the short-wave device, inhibited the 

differentiation of multipotent mesenchymal stromal cells into osteoblasts. 

 

Key-Words: Mesenchymal stem cells; Electromagnetic field; Cell therapy; 

Physiotherapy. 
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APRESENTAÇÃO 

 

 

Pesquisas com células-tronco têm despertado um grande debate no cenário 

mundial. Os primeiros trabalhos iniciaram-se na década de 50 através de 

experimentos com camundongos irradiados com energia nuclear onde se pretendia 

avaliar a eficácia do transplante de medula óssea contra os efeitos desta radiação. 

Atualmente uma surpreendente soma de recursos financeiros e humanos vem sendo 

destinada ao estudo deste novo e promissor campo, na esperança de encontrar 

respostas satisfatórias e soluções para um amplo espectro de desordens humanas, 

como as doenças ortopédicas, reumatológicas, neurológicas, nefrológicas, 

cardíacas, endócrinas, imunológicas entre outras. 

 Por estudar os efeitos fisiológicos dos recursos físicos e naturais sobre o 

organismo humano, a Fisioterapia propõe iniciar experimentos na área da terapia 

celular a fim de observar os verdadeiros efeitos de recursos eletroterápicos na 

estimulação de sistemas celulares in vitro, de forma a contribuir para eficácia de 

futuros tratamentos. 

Com o intuito de responder a pergunta “Campos Eletromagnéticos de 

Rádio Frequência Modulada de 60 Hz e densidade de potência de onda de 100 

mW/cm interferem na diferenciação de células mesenquimais estromais 

multipotentes em osteoblastos?” foi desenvolvido um estudo a nível pré-clínico 

que originou a presente dissertação. Os dados obtidos foram estruturados em forma 

de artigo original para publicação, de acordo com as normas de formatação da 

Revista Brasileira de Fisioterapia®, ISSN 1413-3555, Qualis B1, Educação Física 

(Anexo A). 
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CAPÍTULO 1 

Introdução 
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1.1 Células-Tronco 

 

As células-tronco (CTs) são células progenitoras que possuem a 

capacidade de diferenciação e auto-renovação ilimitada ou prolongada, podendo dar 

origem a uma variedade de tipos teciduais. Estes processos são regulados tanto 

intrinsecamente por meio de sinalização quanto pelo microambiente externo ao qual 

a célula está exposta (WATT & HOGAN, 2000).  

O elevado potencial replicativo destas células está intimamente ligado à 

capacidade de manter íntegro o DNA durante a duplicação, pelo fato de possuir 

telômeros mais longos em comparação com células somáticas diferenciadas. A 

telomerase é uma enzima que possui um domínio de RNA utilizado para sintetizar 

DNA nas extremidades cromossômicas, ajudando a manter a integridade do genoma 

nestas células. (WRIGHT et al., 1995; ZENG, 2007). 

A capacidade de diferenciação celular pode variar de acordo com o 

estágio evolutivo do organismo. Desta forma, as CTs podem ser classificadas em: 

totipotentes, capazes de dar origem a todos os tecidos que formam o corpo humano, 

inclusive os órgãos anexos da gravidez, como a placenta, podendo gerar um novo 

indivíduo. Pluripotentes, com capacidade de gerar qualquer célula do organismo, 

com exceção dos anexos embrionários. E multipotentes, capazes de originar células 

de um tecido específico (YOUNG & BLACK, 2004). 

Basicamente, três tipos de CTs estão sendo investigadas para terapia 

celular: as provenientes de tecidos embrionários, as encontradas em organismos de 

adultos e as células-tronco pluripotente induzidas (LOJUDICE & SOGAYAR, 2008; 

NISHIKAWA, GOLDSTEIN, NIERRAS, 2008).  

As embrionárias são classificadas como pluripotentes, pois dão origem as 

células dos três folhetos embrionários (ectoderma, mesoderma e endoderma). As 

adultas, multipotentes, são encontradas de forma indiferenciada em vários órgãos e 

tecidos, gerando novas células devido à renovação fisiológica ou em decorrência a 

uma injúria. E as pluripotente induzidas são células adultas somáticas que, por 

mecanismo reverso, são induzidas a um estado semelhante ao da célula-tronco 

embrionária, tornando-se uma nova alternativa para a terapia celular (BJORNSON et 
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al., 1999; CLARKE et al., 2000; LOJUDICE & SOGAYAR, 2008; NISHIKAWA, 

GOLDSTEIN, NIERRAS, 2008). 

No organismo adulto, além das CTs hematopoéticas, outras células-

tronco pós-natais já foram descritas. A célula-tronco epitelial, neural e mesenquimal 

podem ser apontadas como exemplos. A primeira é encontrada no intestino e na 

epiderme, e dá origem a células em camadas epiteliais. A célula-tronco neural situa-

se no cérebro, e origina neurônios, astrócitos, oligodendrócitos. A célula-tronco 

mesenquimal é encontrada na medula óssea e gera ossos, tendão, cartilagem, 

tecidos adiposo, muscular e estroma medular (KOPEN, PROCKOP, PHINNEY, 

1999; GAGE, 2000; SLACK, 2000).   

Experimentos realizados ao longo dos últimos anos têm levantado a 

hipótese de que as células-tronco adultas possuam habilidade de atravessar 

barreiras das linhagens celulares, adotar perfil de expressão gênica e fenótipos 

funcionais de células de outros tecidos. Entretanto, segundo a revisão feita por 

Wagers & Weissman (2004), os resultados obtidos por estes estudos in vivo são 

demasiadamente insuficientes para que a transdiferenciação seja considerada com 

relevância terapêutica. 

 

1.2  Célula-Tronco Mesenquimal 

 

A primeira evidência direta de que a medula óssea contém células 

precursoras de tecidos mesenquimais não hematopoéticas advém do trabalho de 

Friedenstein e colaboradores, iniciado em Moscou nos anos 60-70 (PHINNEY, 

2002). Em seus experimentos, ele dispensava amostras de medula óssea 

suspensas em meio de cultura em frascos, e a fração aderente era cultivada. Por 

volta do terceiro ao quinto dia, focos discretos de dois a quatro fibroblastos surgiam 

nas culturas, entre histiócitos e células mononucleares (FRIEDENSTEIN, 

GORSKAJA, JULAGINA, 1976).    

Em uma revisão sobre o assunto, Prockop (1997) acrescenta que a 

característica mais marcante dessas células era sua capacidade de diferenciarem 
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em colônias que lembravam pequenos depósitos de osso ou cartilagem. Nos anos 

80, diversos estudos estabeleceram que células isoladas pelo método de 

Friedenstein fossem multipotentes e capazes de se diferenciarem em osteoblastos, 

condroblastos, adipócitos e até mioblastos. Tomando como base o modelo do 

sistema estromal proposto por Owen em 1985, Caplan (2004) criou o termo célula-

tronco mesenquimal para designar a célula que dá origem aos diferentes tipos de 

tecidos mesenquimais. 

Há algum tempo as células-tronco mesenquimais (CTMs) vêm sendo 

exploradas com o propósito de se obter regeneração esquelética. Seu potencial de 

diferenciação em múltiplas linhagens mesenquimais, sua sensibilidade elevada a 

moléculas sinalizadoras especificas e uma relativa facilidade de manuseio in vitro as 

torna ferramentas importantes para a engenharia de tecidos, e para terapias 

celulares (BRUDER, FINK, CAPLAN, 1994; BEYER & MEIRELLES, 2006).  

O potencial de utilização de CTMs para engenharia tecidual é reforçado 

ainda pelo fato delas também exibirem tendência de adquirir características tecido-

específicas quando co-cultivadas com tipos celulares especializados ou quando 

expostas a extratos teciduais in vitro (HOUGHTON et al., 2004; CHOI et al., 2005; 

LANGE et al., 2005). 

Outras características além da diferenciação celular que fazem da CTM 

uma boa candidata a agente terapêutico são seus efeitos imunomodulatórios, 

demonstrados quando usadas no tratamento de um paciente com doença do enxerto 

contra o hospedeiro, e também seus efeitos tróficos que podem ser úteis para o 

tratamento de acidentes vasculares cerebrais (LE BLANC et al., 2004; CAPLAN, 

2006).  

De acordo com a nova teoria levantada por Meirelles, Caplan, Nardi 

(2008), as CTMs estariam também situadas in vivo ao longo de todo organismo, 

associadas ao sistema vasoendotelial e, portanto, presentes em todos os tecidos 

vascularizados. Denominadas de pericitos, estas células estariam localizadas na 

periferia dos vasos sanguíneos, de imediato com células endoteliais e lâmina basal, 

atuando na estabilização desses vasos.  
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Segundo os autores supracitados, diante de um dano tecidual, os 

pericitos próximos da região lesada são ativados e perdem o contato com a lâmina 

basal, migrando para a área lesionada. Ao chegarem no local da lesão, começam a 

se dividir e secretar moléculas bioativas com função de evitar a morte celular, agindo 

na proteção, reparação e regeneração tecidual. Esses novos achados têm mudado o 

paradigma centrado apenas na diferenciação celular. Os efeitos parácrinos, sem 

enxertia ou diferenciação vem aumentando significativamente o leque de aplicações 

terapêuticas CTMs. 

 Entretanto, pela grande divergência de protocolos e métodos de pesquisa 

relacionados às CTMs, têm-se observado no mundo científico uma dificuldade na 

análise e discussão de resultados por causa do uso errôneo do termo para 

classificação destas células. Em virtude disso, a International Society for Cellular 

Therapy (ISCT) propôs critérios mínimos para definição do conceito de CTMs e 

padronização da nomenclatura (DOMINICI et al., 2006). 

Portanto, para que uma cultura de células-tronco seja classificada como 

mesenquimal, ela precisa apresentar as seguintes características: ser aderente ao 

plástico; expressar marcadores específicos de superfície (CD105, CD73 e CD90); se 

diferenciar funcionalmente em três linhagens celulares distintas (DOMINICI et al., 

2006). 

Desta forma, células isoladas de múltiplas fontes e que são aderentes ao 

plástico, porém não são caracterizadas tanto imunofenótipicamente quanto 

funcionalmente não satisfazem os critérios gerais para CTMs. A ISCT propõe que as 

células semelhantes à fibroblastos, aderentes ao plástico, independente do tecido de 

origem, sejam chamadas de Células Estromais Mesenquimais Multipotentes 

(CEMM). 

 

1.3  Bioengenharia Óssea 

 

A possibilidade da correção de defeitos ósseos tem despertado interesse 

dos pesquisadores em desenvolverem materiais que possam apresentar 
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características biológicas aceitáveis como substitutos ósseos. A bioengenharia 

óssea basea-se na utilização destes materiais naturais junto a células vivas em um 

molde, chamado de scaffold, para promoção da reabsorção completa e formação 

óssea matura no local do implante (LIU, CUI, CAO, 2004). 

Um material ideal para enxertia deve ser biocompatível, não antigênico, 

não carcinogênico, ser gradualmente substituído por tecido da área receptora e ter 

propriedades osteocondutora e/ou osteoindutora (MELLONIG, 2000; CAMARINI, 

2001; ABUKAWA, 2004; CAMARINI et al., 2006). 

Entre estes materiais tem-se a hidroxiapatita, componente cristalino 

essencial dos tecidos calcificados do esqueleto, considerado o principal mineral no 

osso, esmalte, dentina e cemento. Cimentos de fosfato de cálcio a base de 

hidroxiapatita têm sido utilizados como modalidade de tratamento moldável, que se 

liga quimicamente ao osso, restaurando contorno e aumentando as propriedades 

biomecânicas da região lesada ou reconstruída. (CAMARINI et al., 2006). 

 

1.4 Campos Eletromagnéticos 

 

A busca de tratamentos menos invasivos, com rápida e efetiva 

regeneração tem levado pesquisadores a procurar formas químicas e físicas de 

potencializar e direcionar o processo de diferenciação celular. Observações clínicas 

e experimentos animais têm demonstrado que a exposição aos campos 

eletromagnéticos (CEMs) afeta as células e os tecidos, apesar de que, o mecanismo 

de interação dos campos com as células não tenha sido totalmente esclarecido. Pelo 

que se sabe, todas as informações externas são detectadas, transduzidas e 

amplificadas pela membrana celular, considerada como sendo o ponto primário de 

interação, para o interior citoplasmático (BAUREUS et al., 2003; IKEDA et al., 2003).  

Esse sistema de transdução envolve mediadores intracelulares 

responsáveis pelo desencadeamento de reações que levam ao desenvolvimento 

celular. O AMP cíclico (AMPc) é um segundo mensageiro envolvido na ativação do 
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processo de transcrição gênica, estando estreitamente relacionado com a 

proliferação e diferenciação celular (ALBERTS et al., 2004; WU et al., 2005). 

O mecanismo de liberação do cálcio no interior citoplasmático é tido 

também como alvo para a ação dos CEMs modificando, portanto, a atividade celular. 

O limiar de intensidade de campo que interfira com o metabolismo deste segundo 

mensageiro, com a transcrição de RNA, síntese de DNA e citotoxidade celular ainda 

não foi estabelecido (ALDINUCCI et al., 2003a).  

Estudos iniciais sobre os CEM buscavam encontrar alterações na função 

imune provocadas por estes campos para identificar o possível mecanismo, através 

do qual, ocorria a promoção de doenças. Partindo desse pressuposto, os linfócitos 

começaram a ser utilizados para investigação dos efeitos biológicos dos CEM, 

tornando-se um bom modelo experimental. A partir da inatividade, estas células 

podem ser induzidas a entrar no ciclo celular, imitando o processo de ativação 

natural, favorecendo o estudo dos possíveis efeitos dos CEM no mecanismo de 

regulação do ciclo celular e sua progressão (MAIZEL, METHA, HAUFT, 1981; 

BERSANI, COSSARIZZA, FRANCESCHI, 1989; ALDINUCCI et al, 2003b).  

Como as CTMs utilizam sinalizações celulares internas para promover a 

diferenciação celular, podendo portanto serem afetados por estímulos externos, os 

CEM de freqüência muito baixa estão sendo aplicados nestes sistemas celulares 

para verificar quais os parâmetros possíveis de campos que podem atuar na biologia 

deste grupo celular amplificando ou inibindo as diferenciações (VAN DEN HEUVEL 

et al., 2001; WU et al., 2005; PIACENTINI et al., 2008; ZHAO et al., 2008).  

Segundo a teoria das janelas específicas levantada por Cadossi et al. 

(1992), para que haja ativação de mecanismos celulares e reprodutibilidade de 

experimentos, é necessária a combinação entre janela biológica (tipo, intensidade e 

tempo de estimulação; idade do doador normal; tipo de patologia do doador afetado) 

e janela física (amplitude, freqüência, forma de onda e geometria da exposição). 

Aspectos relacionados ao tipo e estado fisiológico devem ser levados em 

consideração. Portanto, células de diferentes tipos e estados fisiológicos possuem 

janelas específicas particulares. 
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Como as radiações eletromagnéticas são emitidas nas faixas de rádio e 

televisão, algumas freqüências específicas foram destinadas através de consenso 

internacionais para utilização industrial, científica e médica, a fim de prevenir 

interferências nas comunicações, sendo a de 27,12 MHz, dentre as freqüências 

disponíveis, a mais extensamente utilizada na área da saúde (LONGO & FURINI, 

2000). 

A diatermia por ondas curtas é a aplicação de energia eletromagnética de 

alta freqüência que produz radiações não-ionizantes na faixa de 27,12 MHz, a qual é 

usada na clínica fisioterapêutica para gerar calor nos tecidos do corpo e produzir 

ações analgésicas, antiinflamatórias, antiespamolítico e hiperemiante (TEIXEIRA et 

al., 2001; PRENTICE, DRAPER, DONLEY, 2002). 

A energia das ondas curtas pode ser administrada de modo contínuo ou 

pulsado (SCOTT, 1998). Embora os CEM de ondas curtas contínuas possam ficar 

confinados a uma freqüência de 27,12 MHz, o mesmo pode ser fornecido ao sistema 

biológico de forma pulsada em baixa freqüência através de ondas de rádio 

freqüência modulada, atuando nos sistemas biológicos de forma atérmica. 

Por se tratar de um recurso de uso importante, a fisioterapia tem interesse 

em iniciar trabalhos experimentais neste campo de estudo com o objetivo de verificar 

quais parâmetros dos CEM são eficazes em estimular estes grupos celulares in vitro 

e posteriormente com animais in vivo, e termos assim uma atuação neste campo 

promissor do conhecimento, que é o da manipulação das células-tronco. 

 

1.5  HIPÓTESE 

 

O campo eletromagnético de rádio freqüência modulada de 60 Hz e 

densidade de potência de onda de 100 mW/cm2 aumenta a diferenciação de células 

estromais mesenquimais multipotentes em osteoblastos in vitro. 
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1.6 OBJETIVOS 

 

1.6.1 Geral 

 Avaliar o efeito do CEM de Rádio Frequência modulada de 60 Hz no 

processo de diferenciação in vitro de células estromais mesenquimais multipotentes 

em osteoblastos, através da análise histológica qualitativa do reparo do tecido 

ósseo. 

 

1.6.2 Específicos 

• Avaliar o grau de reparo do tecido ósseo em ratos com células 

estromais mesenquimais multipotentes não irradiadas, através de análise histológica 

qualitativa; 

• Avaliar o grau de reparo do tecido ósseo em ratos com células 

estromais mesenquimais multipotentes que foram submetidas à irradiação de um 

CEM de rádio freqüência modulada de 60 Hz in vitro, através de análise histológica 

qualitativa. 
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CAPÍTULO 2 

Materiais e Métodos 
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2.1 Delineamento 

 

 Estudo experimental pré-clínico, descritivo, pareado e cego. 

 

2.2 Aspectos Bioéticos 

 

A presente pesquisa foi aprovada pela Comissão de Ética em 

Experimentação Animal do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde da 

Universidade Federal de Pernambuco - UFPE, sob o Processo no 

23076.007332/2009-83 (Anexo B). 

 

2.3 Amostra 

 

Foram utilizados doze ratos adultos machos (Rattus norvergicus, Família 

Muridae, linhagem Wistar), com idade entre 90 e 200 dias de vida (Figura 1). Tais 

animais foram escolhidos pelo fato de serem isogênicos e co-sangüíneos, resultando 

numa menor variabilidade amostral.  

Todos os ratos foram acomodados no Biotério do Departamento de 

Nutrição da UFPE em gaiolas plásticas coletivas, num ambiente com temperatura de 

23 ± 1°C, ciclo de luz/escuridão (12 h) e com livre acesso a dieta de manutenção 

Labina e água ad libitum. 

 

 

 

 

 

 
Figura 1: Rato Wistar. 
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2.4 Grupos 

 

Seis animais receptores foram distribuídos em dois grupos de três, 

segundo a exposição ao campo eletromagnético: grupo CEMM (Células Estromais 

Mesenquimais Multipotentes) e grupo CEMM-RF (implantação de células estromais 

mesenquimais multipotentes expostas à onda de rádio freqüência modulada em 60 

Hz). 

 

2.5 Obtenção e estimulação de células estromais mesenquimais multipotentes 

de ratos doadores  

 

Todo o procedimento de extração de medula óssea foi realizado no 

Laboratório de Cultura de Células do Laboratório de Imunopatologia Keizo Asami -

LIKA-UFPE, dentro de uma Cabine de Fluxo Laminar Classe II B2. A obtenção de 

medula óssea dos ratos doadores e o seu posterior processamento laboratorial para 

isolamento das células estromais mesenquimais multipotentes, cultura e 

diferenciação em osteoblastos foi baseada no protocolo descrito por Abukawa et al. 

(2004), que por sua vez, baseou-se nos trabalhos de Pittenger et al. (1999).   Foi 

utilizada uma proporção de um rato doador para um receptor, onde a medula óssea 

de seis ratos foi extraída para posterior implantação de células em seis ratos 

receptores, conforme a figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Esquema da distribuição dos animais em grupos, segundo a exposição ao campo. 
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Os ratos doadores foram anestesiados com Cloridrato de Xilasina e 

Cloridrato de Ketamina (1:1) (Vetbrands®) e eutanasiados com 1 mL, intracardíaco, 

de Cloreto de Potássio (KCL) 19,1%. Em seguida, os mesmos foram completamente 

limpos com álcool etílico a 70% e colocados na Cabine de Fluxo Laminar da sala de 

procedimentos do Biotério do LIKA-UFPE, conforme a figura 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Procedimento para remoção dos membros inferiores. 

 

Para obtenção da medula, os membros inferiores de cada animal foram 

retirados, colocados em um recipiente contendo álcool a 70% e encaminhados para 

a dissecação e extração. Os fêmures e as tíbias foram dissecados e acondicionados 

em solução salina estéril até o momento da coleta da medula óssea, onde os ossos 

foram cortados na altura das epífises, de modo que as diáfises ficassem intactas 

para a coleta. A medula foi coletada diretamente num tubo cônico estéril de 50 mL 

(Falcon®), com agulha 18G x 11/2”, utilizando-se Heparina Sódica diluída em PBS 

(Phosphate buffered saline) (1:10) (Invitrogen®), 0,1 M, pH 7,2. Depois de realizada a 

coleta, as células foram separadas num gradiente de Ficoll (Sigma®), sob 

centrifugação de 1200 rpm por trinta minutos (Figura 4). 
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Em seguida, a camada de células foi aspirada através de um pipetador 

automático e dispensada num tubo cônico estéril de 50 mL (Falcon®). Estas células 

foram então lavadas em PBS, sob centrifugação de 1800 rpm por dez minutos. Após 

a centrifugação, foi descartado o sobrenadante e obtido um pelet de células que foi 

logo ressuspendido em 1 mL de meio de cultura de Dulbecco Modificado por Eagle 

(DMEM) de Alta Glicose (Invitrogen®) suplementado com 10% de Soro Fetal Bovino 

(Invitrogen®) e Antibiótico/ antimicótico  (Invitrogen®) (Figura 4). Para a contagem 

das células, foi obtida uma alíquota de 10µl, sendo suspendida em 90µl de Trypan 

blue (1:10). A contagem foi realizada em câmera de Neubauer e o resultado 

ajustado para 106 células/ mL. 
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Figura 4: Procedimentos para coleta de medula óssea. A. Fêmur e tíbia dissecados; 
B. Extração da medula óssea; C. Medula óssea coletada; D. Processo de separação 

na centrífuga; E. Células sobre Ficoll- Sigma®; F. Separação de células após 

centrifugação; G. Aspiração das células com pipetador automático; H. Células-tronco 

em meio de cultura.  
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As células foram cultivadas por doze dias em garrafas de cultura de 25 

cm2 (Falcon) em atmosfera úmida, 5% de CO2, a 37° C e em condições estéreis. 

Devido ao fato de não terem sido aplicados todos os testes de comprovação do 

potencial das células utilizadas, a nomenclatura escolhida para a população celular 

do presente estudo foi célula estromal mesenquimal multipotente da medula óssea, 

visto que o único critério de classificação aplicado foi a aderência ao plástico. 

A troca do meio de cultura foi realizada a cada três dias (Figuras 5, 6, 7 e 

8) e, no nono dia, quando as culturas atingiram uma confluência de 80 a 90%, as 

mesmas foram induzidas a se diferenciar fenotipicamente em osteoblastos através 

da adição de um meio indutor contendo 100 nmol/L Dexametasona, 10 nmol/L de β-

glicerofosfato e 50 ug/ml de Ácido Ascórbico (Figura 9) (PITTENGER et al., 1999). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Figura 5: Células estromais mesenquimais multipotentes no dia da coleta. Presença de 
células do sistema hematopoiético. 
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Figura 6: Células estromais mesenquimais multipotentes no terceiro dia (primeira troca de 
meio). 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 7: Células estromais mesenquimais multipotentes no sexto dia (segunda troca de 
meio). 
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Figura 8: Células estromais mesenquimais multipotentes no nono dia (terceira troca de 
meio). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Figura 9: Células estromais mesenquimais multipotentes no décimo segundo dia (diferen- 
ciação em osteoblastos). 
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Ao décimo segundo dia, os osteoblastos foram retirados do frasco com  

3mL de Tripsina-EDTA (Ácido etilenodiaminotetracético) a 0,5% (Invitrogen®), 

lavados em PBS e concentrados em cloreto de sódio (NaCl) 0,9%, numa 

concentração de 106  células/10µl de NaCl. Estas células foram mantidas em gelo 

até o momento da cirurgia (Figura 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Osteoblastos em suspensão após aplicação de Tripsina-EDTA. 

 

As células estromais mesenquimais multipotentes do grupo CEMM-RF 

foram submetidas ao CEM de ondas de rádio freqüência moduladas em 60 Hz, com 

densidade de potência de onda de 100 mW/cm2 (Figura 11A), emitido por um 

aparelho gerador de ondas curtas KLD Diatermax 350P (Figura 11B), com 40% de 

sua potência total, como indicado por Montenegro et al. (2005). O campo foi 

mensurado através do equipamento TriField
®
 Natural EM Meter (Figura 12).  

A estimulação foi realizada em uma sala com paredes blindadas, 

evitando-se desta maneira a interferência de CEMs do ambiente externo. A amostra 

foi colocada sobre uma mesa de plástico posicionada no centro da sala, de forma a 

anular a ação de campos emitidos pelo circuito elétrico do local. 
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Figura 11: A. Onda de rádio freqüência moduladas em 60 Hz. B. Aparelho de ondas curtas 

KLD Diatermax 350P. 

 

 

 

 

.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 12: Medidor TriField
®
 Natural EM Meter. 
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As placas do aparelho de ondas curtas foram encaixadas em suportes de 

isopor e dispostas em paralelo no sentido vertical a uma distância de 16 cm. As 

amostras foram colocadas entre estas por um período de quinze minutos a cada três 

dias, quando o meio de cultura destas células foi trocado, com objetivo de evitar 

alterações da estimulação pela presença de dendritos e metabólitos no meio, que 

dificultaria a exposição das células ao campo eletromagnético (Figura 13). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Disposição das placas para estimulação das células do grupo CEMM-RF. 

 

 

 

2.6  Implantação das CEMMs diferenciadas em osteoblastos nos ratos 

receptores 

 

Seis ratos receptores foram selecionados como vetores para implantação 

das CEMMs diferenciadas em osteoblastos, os quais foram divididos em dois grupos 

de três, segundo o tratamento.  

Todos os procedimentos pré-cirúrgicos e cirúrgicos foram realizados na 

Sala de Cirurgia do Biotério do LIKA-UFPE, sob condições assépticas, utilizando-se 
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instrumental estéril e campos descartáveis. Para esterilização destes, foi utilizado o 

calor úmido (autoclave), sob a pressão de 15 libras e temperatura de 121º C por 30 

minutos. 

Para anestesia, utilizou-se Cloridrato de Ketamina e o Cloridrato de 

Xilazina (1:1) aplicados na dosagem de 0,1mL para cada 100g de peso corpóreo por 

via intramuscular (IM), com um tempo de ação de aproximadamente cinco minutos e 

um período aproximado de duas horas de anestesia (FERREIRA DA SILVA, 2006). 

Enquanto o rato estava anestesiado, sob papel absorvente, foi feita a 

tricotomia com navalha virgem na região craniofacial, estendendo-se da região 

occipital até a nasal. Posteriormente, foi realizada uma anti-sepsia com gaze estéril 

umedecida em Poliviniliodopolidona (PVP-I) a 10%. O animal foi colocado em 

decúbito ventral numa mesa cirúrgica adaptada com um campo cirúrgico estéril. 

Para anestesia local, injetou-se 0,1 mL de Cloridrato de Lidocaína a 2% com 

adrenalina (1:200.000) com o intuito de diminuir o sangramento no trans-operatório e 

promover um menor desconforto no pós-operatório imediato. 

Foi realizada uma incisão paramediana na calvária do rato abarcando 

pele e periósteo, estendendo-se da região fronto-nasal à protuberância occipital 

externa, com lâmina n0 15 montada num cabo de bisturi Bard-Parker Nº 3, elevado e 

rebatido lateralmente mediante um perióstomo tipo Molt Nº 9, expondo os ossos 

parietais, parte do occipital e do frontal. 

Em seguida, foi realizado de forma bilateral uma cavidade circular de 5 

mm de diâmetro nos ossos parietais de cada animal, denominadas defeitos críticos 

(Figura 14A). Para tanto, utilizou-se uma broca trefina calibrada com 5 mm de 

diâmetro, acoplada numa peça reta, montada em baixa rotação num motor elétrico 

(Figura 14B). Nos dois grupos, estabeleceu-se como cavidade D a do osso parietal 

direito e cavidade E a do osso parietal esquerdo.  
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Figura 14: A.. Defeitos críticos. B. Broca Trefina (esq) e 701 (dir). 

 

Para a realização do experimento, em cada animal foi apontada uma 

cavidade teste (T) e uma controle (C) através de sorteio, para determinar 

aleatoriamente a cavidade T (Figura 15). No ato cirúrgico, as cavidades foram 

identificadas mediante o preenchimento prévio de uma tabela (apêndice A).  

Este modelo permitiu pareamento tanto entre os dois grupos como entre 

as cavidades de um mesmo animal, ou seja, cada rato foi controle e teste (Figura 

15). 

 

Figura 15: Esquema mostrando pareamento entre grupos e distribuição aleatória das 
cavidades de cada rato. T= Cavidade Teste. C= Cavidade Controle. 
      

 

 

Para evitar perfurar o seio sagital e/ou a duramáter, teve-se o cuidado de 

realizar pressão com os dedos sobre a calota e foi observado também o 
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aparecimento de uma translucidez no sulco formado pela broca no osso, sendo 

finalmente removido o fragmento ósseo delicadamente com uma cureta de Lucas. 

Durante a confecção dos defeitos críticos, o procedimento foi realizado 

sob constante irrigação com soro fisiológico 0,9%, evitando-se assim o 

superaquecimento ósseo e posterior necrose.  

Após a realização dos defeitos, a cavidade C foi preenchida apenas com 

o coágulo sanguíneo enquanto que no grupo CEMM a cavidade T foi preenchida 

com enxerto de células estromais mesenquimais multipotentes diferenciadas, in 

vitro, em osteoblastos, numa quantidade de aproximadamente 106/ 10µl de NaCl, 

utilizando-se o cimento de hidroxiapatita (Bone Source®) como veículo para fixação. 

No Grupo CEMM-RF a cavidade teste foi preenchida por células diferenciadas in 

vitro irradiadas pelo campo eletromagnético de rádio freqüência de 60 Hz (Figura 

16). 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 16: Implante dos osteoblastos. 

             

 

Após o preenchimento da cavidade teste, o periósteo foi reposicionado e 

suturado junto ao plano muscular mediante pontos simples com fio de nylon número 

5.0 (Somerville®), sendo finalmente suturados os planos superficiais e a pele com o 

mesmo fio de nylon (Figuras 17A e B). 
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     Figura 17: A. Periósteo suturado. B. Pele suturada. 

 

 

Imediatamente após a cirurgia, foi realizada a limpeza das feridas e do 

corpo do animal com PVP-I 10% para evitar a estimulação do canibalismo, devido ao 

odor exalado pelo sangue presente na ferida cirúrgica. 

Os animais foram acondicionados no Biotério do LIKA em gaiolas limpas 

e com maravalha autoclavada. A calda de cada rato foi coberta com a mesma 

maravalha com o intuito de mantê-lo aquecido no período pós-operatório, evitando 

assim, hipotermia corporal, depressão cardio-respiratória e óbito (HARKNESS & 

WAGNER, 1993; FLECKNELL et al., 1996).  

A fim de minimizar o risco de infecção, foi aplicado por cinco dias o 

antibiótico enrofloxacina 5% por via intramuscular de 24/24h (0,5mL/10Kg). Para o 

controle da dor pós-operatória, foi aplicado uma dose única de dipirona sódica por 

via intramuscular no pós-operatório imediato (0,2mL/10Kg) e durante três dias, foi 

utilizado Ibuprofeno à 4%, diluído na mesma  água do bebedouro na  razão de 1:25 

segundo os protocolos do Biotério do LIKA-UFPE (FERREIRA DA SILVA, 2006). 
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2.7 Histologia 

 

Os animais foram sacrificados 60 dias após a cirurgia. Para tal, foi 

administrado o mesmo tipo e a mesma dose anestésica utilizada para a cirurgia e, 

em seguida, da mesma forma que foi realizada a coleta de medula, os ratos foram 

eutanasiados com KCl 19,1% intracardíaco. 

Após a eutanásia, foi realizada uma tricotomia na região craniofacial do 

rato e uma limpeza da pele com álcool etílico a 70%. Em seguida, foi efetuada uma 

incisão trapezoidal, de espessura total, abrangendo os tecidos moles da região 

parietal, de forma bilateral, com exposição da calota craniana. A ressecção do osso 

foi efetuada com auxílio de uma broca n° 701 montada em peça reta e acionada por 

motor elétrico a uma velocidade de 25.000 rpm. 

A calota craniana foi removida em sua totalidade tendo como limites os 

ossos nasais na região anterior, o osso occipital na região posterior, além dos ossos 

temporais nas regiões laterais do crânio do espécime. 

As peças foram fixadas em formol tamponado a 10% em temperatura 

ambiente e, posteriormente, descalcificadas em solução de ácido nítrico a 0,5% 

numa temperatura de 41o C por duas horas e meia. Após descalcificação, as calotas 

foram divididas em duas metades simétricas na região da sutura sagital, 

correspondendo cada metade a uma hemi-calota direita e uma hemi-calota 

esquerda. Posteriormente, cada hemi-calota foi cortada no diâmetro do defeito, 

sendo descartadas as metades anteriores de cada lado, de forma a permitir análise 

de reparação tecidual de uma extremidade óssea a outra (Figura 18). 
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 Figura 18: Processo de preparação dos defeitos críticos para análise histológica. Adaptado 
de  Raposo-Amaral et al. (2010). 

 
 
 

Cada amostra, contendo uma metade de cada defeito crítico foi colocada 

num tubo cônico contendo Álcool a 70% e encaminhadas para seu processamento 

histológico, no qual foram desidratadas em soluções de álcool etílico a 80, 90% e 

100%, diafanizadas em banhos de xilol e incluídas em parafina de forma 

padronizada, que permitiu o posicionamento no micrótomo e o corte da amostra no 

sentido coronal. Posteriormente, os espécimes foram seccionados em cortes 

seriados de 5µm de espessura e corados por hematoxilina-eosina (HE) e Tricrômico 

de Masson (TM). 

A análise histológica foi realizada por três patologistas, especialistas na 

análise de tecido e lesões ósseas, os quais avaliaram as amostras de forma cega. 

As lâminas foram entregues em caixas identificadas com colorações em 

Hematoxilina-eosina (H.E) e Tricômico de Masson (T.M). Cada avaliador recebeu 

uma ficha padronizada (Apêndice B) contendo os seguintes parâmetros histológicos 

para avaliação: inflamação, tecido ósseo e reparo/fibroplasia (Tabela 1), onde estas 

foram avaliadas e quantificadas segundo o grau de intensidade (Tabela 2). 
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Em cada parâmetro histológico, foram identificados os seguintes aspectos 

para verificação do estágio do processo reparativo: infiltrado inflamatório, tecido de 

granulação, vasos neoformados, reação de corpo estranho, tecido ósseo maturo e 

imaturo, osteóide, osteoblastos, fibras colágenas e fibroblastos (Tabela 1). 

 

Tabela 1: Parâmetros e aspectos histológicos avaliados em cada lâmina. 
 

INFLAMAÇÃO REPARO/FIBROPLASIA TECIDO ÓSSEO 

Infiltrado inflamatório Fibras colágenas Tecido ósseo maturo 

Tecido de granulação Fibroblastos Tecido ósseo imaturo 

Vasos neoformados  Osteóide 

Reação de corpo 
estranho 

 Osteoblastos 

 

 

 Tabela 2: Grau de intensidade dos parâmetros histológicos. 

 

 

 

 

2.8  Análise Estatística 

 

Os dados foram submetidos a análise estatística exploratória através do 

software SPSS (Statistical Package for Social Sciences) for Windows version 15.0, 

sendo organizados e descritos através de tabela. 

 

 

INTENSIDADE ESCORES 
Ausente - 

Leve + 

Moderado ++ 
Intenso +++ 
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Resumo  

Objetivo: Avaliar o efeito do campo eletromagnético de rádio frequência modulada em 60 Hz no 
processo de diferenciação in vitro de células estromais mesenquimais multipotentes em osteoblastos, 
através da análise do reparo do tecido ósseo. Materiais e Métodos: Duas cavidades de 5 mm de 
diâmetro foram realizadas em ambos ossos parietais de seis ratos machos adultos da linhagem 
Wistar, os quais foram divididos em dois grupos de três:  grupo  CEMM (Células Estromais 
Mesenquimais Multipotentes) e  grupo CEMM-RF (implantação de células-tronco expostas à onda de 
rádio freqüência modulada em 60 Hz ). Em cada animal foi apontada aleatoriamente uma cavidade 
teste (T) e uma controle (C). A cavidade C foi preenchida apenas pelo coágulo sanguíneo enquanto 
que no grupo CEMM a cavidade T foi preenchida com enxerto de células mesenquimais estromais 
multipotentes diferenciadas, in vitro, em osteoblastos, numa quantidade de aproximadamente 10

6
/ 

10µl de NaCl, utilizando-se o cimento de hidroxiapatita como veículo para fixação e no Grupo CEMM-
RF as células diferenciadas in vitro foram expostas a um campo eletromagnético rádio freqüência de 
60 Hz Hz e densidade de potência de onda de 100 mW/cm2. Após sessenta dias, os animais foram 
sacrificados e a calota craniana retirada para o processo de análise. As amostras foram submetidas a 
avaliação histológica mediante três avaliadores de forma cega. Os dados foram submetidos a análise 
estatística exploratória. Resultados: As cavidades C dos dois grupos apresentaram processo 
cicatricial intermediário. Não foi observado presença de tecido ósseo neoformado nas cavidades T do 
grupo CEMM-RF, enquanto que no grupo CEMM houve regeneração tecidual com presença de osso 
maturo. Conclusão: O campo de rádio frequência modulada de 60Hz emitido pelo aparelho de ondas 
curtas inibiu a diferenciação das células estromais mesenquimais multipotentes em osteoblastos. 
 
Palavras Chave: Célula-tronco mesenquimal, Campo eletromagnético, terapia celular, diferenciação, 
fisioterapia. 

 

Abstract 

Objective: To evaluate the effect of electromagnetic field of modulated radio-frequency at 60 Hz in the 

process of in vitro differentiation of multipotent mesenchymal stromal cells into osteoblasts, through 

the analysis of bone tissue repair. Materials and Methods: Two cavities of 5 mm diameter were made 

in both parietal bones of six male Wistar rats. The animals were divided into two groups: CEMM group 

(multipotent mesenchymal stromal cells) and CEMM-RF group (multipotent mesenchymal stromal 

cells exposed to modulated radiofrequency at 60Hz). For each animal, test (T) and control (C) cavities 

were randomly chosen. The C cavity was filled by blood clot while the T cavity of CWM-RF group was 

filled with a graft of multipotent stromal mesenchymal cells (106/ 10µl NaCl + hydroxyapatite cement) 

which were differentiated into osteoblasts in vitro. For CEMM-RF group, the in vitro differentiated cells 

were exposed to a radiofrequency electromagnetic field of 60 Hz and wave power density of 100 

mW/cm2. After sixty days, the animals were sacrificed and the skull removed for the analysis process. 

The samples were subjected to histological evaluation by three examiners in a blinded fashion. The 

data were subjected to exploratory statistical analysis. Results: The C cavity of both groups showed 

intermediated healing process. There was no presence of new bone tissue on T cavity of CEMM-RF 

group, while tissue regeneration was observed in CMEM group with presence of mature bone. 

Conclusion: The modulated radiofrequency field at  60 Hz, emitted by the short-wave device, inhibited 

the differentiation of multipotent mesenchymal stromal cells into osteoblasts. 

Key-Words: Mesenchymal stem cell; Electromagnetic field; Cell therapy; Physiotherapy. 
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INTRODUÇÃO 

 

A reconstrução de defeitos ósseos após a perda tecidual por processos 

traumáticos, neoplásicos ou por anomalias congênitas continua sendo um grande 

desafio para a área da saúde1. A ciência tem tentado criar soluções menos invasivas 

para resolução do problema desenvolvendo técnicas baseadas em meios físicos e 

químicos que induzam o processo de osteogênese. 

As células-tronco (CTs) são células que possuem grande capacidade de 

se diferenciar e constituir diferentes tecidos no organismo como também de se auto-

replicar por um longo período2. Estas propriedades particulares fazem com que a 

terapia celular seja considerada uma nova possibilidade de cura para muitas 

doenças, através da substituição dos tecidos danificados3. O potencial de 

diferenciação em células do tecido ósseo, muscular, cartilaginoso e adiposo, faz da 

CT mesenquimal ferramenta terapêutica importante para o tratamento de defeitos 

ósseos4. 

Observações clínicas e experimentais têm confirmado as hipóteses 

levantadas de que os Campos Eletromagnéticos (CEMs) atuam como agentes 

físicos moduladores do processo de proliferação, diferenciação e ação celular, 

atuando na membrana citoplasmática como primeiros mensageiros. Tais efeitos 

estariam ligados ao mecanismo de transdução do sinal eletromagnético para o 

interior da célula, desencadeando uma cascata de eventos intracelulares mediados 

pelo Cálcio (Ca2+) e o AMP cíclico (AMPc) que resultaria na expressão de genes 

relacionados com esses processos5,6,7,8. 

As ondas curtas são radiações eletromagnéticas não-ionizantes emitidas 

na faixa de rádio frequência utilizadas na prática clínica para o tratamento de lesões 

ortopédicas e reumatológicas. Dependendo da finalidade do tratamento, a energia 

pode ser administrada aos sistemas biológicos de modo contínuo (térmico) ou 

pulsado (atérmico)9. Trata-se, portanto, de um recurso importante para fisioterapia 

para produção de ações analgésicas, antiinflamatórias, antiespamolítico e 

hiperemiante10,11. 

Por se tratar de um recurso de uso importante, a fisioterapia tem interesse 

em iniciar trabalhos experimentais neste campo de estudo com o objetivo de verificar 

quais parâmetros dos CEM são eficazes em estimular estes grupos celulares in vitro 
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e posteriormente com animais in vivo, e termos assim uma atuação neste campo 

promissor do conhecimento, que é o da manipulação das células-tronco. 

Portanto, o propósito deste estudo foi avaliar o efeito do campo 

eletromagnético de rádio frequência modulada de 60 Hz no processo de 

diferenciação in vitro de células estromais mesenquimais multipotentes (CEMM) em 

osteoblastos através da análise do reparo do tecido ósseo, na tentativa de elucidar 

os efeitos atérmicos deste recurso eletroterápico na estimulação de sistemas 

celulares. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

 O presente estudo foi desenvolvido no Laboratório de Imunopatologia 

Keizo Asami (LIKA) da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), sob 

aprovação da Comissão de Ética em Experimentação Animal do Centro de Ciências 

Biológicas e da Saúde da UFPE. 

 

 

Amostra 

 

Foram utilizados nesta pesquisa doze ratos Wistar machos, com idade 

entre 90 a 200 dias de vida, sendo seis doadores e seis receptores. Foi utilizada 

uma proporção de um rato doador para um receptor, onde a medula óssea de seis 

ratos foi extraída para implantação de células-tronco em seis ratos receptores, os 

quais foram distribuídos em dois grupos de três, segundo a exposição ao campo 

eletromagnético: grupo CEMM (Células Estromais Mesenquimais Multipotentes) e 

grupo CEMM-RF (implantação de células estromais mesenquimais multipotentes 

expostas à onda de rádio freqüência modulada em 60 Hz). 

. 

Coleta de medula óssea, isolamento e cultura das CEMMs dos ratos doadores 

 

Os ratos foram anestesiados com Cloridrato de Xilasina e Cloridrato de 

Ketamina (1:1) (Vetbrands®) e eutanasiados com 1 mL, intracardíaco, de Cloreto de 
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Potássio (KCL) 19,1%. Em seguida, os mesmos foram limpos com álcool etílico a 

70%.  

Os fêmures e as tíbias dos animais foram dissecados e cortados na altura 

das epífises. A medula foi coletada diretamente num tubo cônico estéril de 15 mL 

(Falcon®), com agulha 18G x 11/2”, utilizando-se Heparina Sódica diluída em PBS 

(Phosphate buffered saline) (1:10) (Invitrogen®), 0,1 M, pH 7,2. Depois de realizada a 

coleta, as células tronco foram separadas num gradiente de Ficoll (Sigma®), sob 

centrifugação de 1200 rpm por 30 minutos. 

A camada de células foi aspirada através de um pipetador automático e 

dispensada num tubo cônico estéril de 50 mL (Falcon®). Estas células foram então 

lavadas em PBS, sob centrifugação de 1800 rpm por 10 minutos. O pelet de células 

que foi ressuspendido em 1 mL de meio de cultura de Dulbecco Modificado por 

Eagle (DMEM) de Alta Glicose (Invitrogen®) suplementado com 10% de Soro Fetal 

Bovino (Invitrogen®) e Antibiótico/ antimicótico  (Invitrogen®).  

As células foram cultivadas por doze dias em garrafas de cultura de 25 

cm2 (Falcon) em atmosfera úmida, 5% de CO2, a 37° C e em condições estéreis.  

Devido ao fato de não terem sido aplicados todos os testes de comprovação do 

potencial das células utilizadas, a nomenclatura escolhida para a população celular 

do presente estudo foi célula estromal mesenquimal multipotente da medula óssea, 

visto que o único critério de classificação aplicado foi a aderência ao plástico, como 

proposto pela International Society for Cellular Therapy (ISCT)12. A troca do meio de 

cultura foi realizada a cada três dias e, no nono dia, quando as culturas atingiram 

uma confluência de 80 a 90%, as mesmas foram induzidas a se diferenciar 

fenotipicamente em osteoblastos através da adição de um meio indutor contendo 

100 nmol/L Dexametasona, 10 nmol/L de β-glicerofosfato e 50 ug/ml de Ácido 

Ascórbico. 

Ao décimo segundo dia, os osteoblastos foram retirados do frasco com  

3mL de Tripsina-EDTA (0,5%) (Invitrogen®), lavados em PBS e concentrados em 

cloreto de sódio (NaCl) 0,9%, numa concentração de 106  células/10µl de NaCl.  

As células estromais mesenquimais multipotentes obtidas de três ratos 

doadores passaram, além dos procedimentos citados, pela exposição ao CEM de 

ondas de rádio freqüência moduladas em 60 Hz, com densidade de potência de 

onda de 100 mW/cm2 emitido por um aparelho gerador de ondas curtas KLD 

Diatermax 350P. As placas deste foram dispostas em paralelo no sentido vertical a 
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uma distância de 16 cm e as amostras foram colocadas entre estas por um período 

de 15 minutos a cada três dias, quando o meio de cultura destas células foi trocado, 

até o décimo segundo dia, quando ocorreu a obtenção dos osteoblastos. 

 

Implantação das CEMMs diferenciadas em osteoblastos nos ratos receptores 

 

Seis ratos receptores foram selecionados como vetores para implantação 

das CEMMs diferenciadas em osteoblastos, os quais foram divididos em dois grupos 

de três, segundo o tratamento. 

Após a anestesia geral, foi feita a tricotomia na região craniofacial, 

entendendo-se da região occipital até a região nasal. Para anestesia local, injetou-se 

0,1 mL de Cloridrato de Lidocaína a 2% com adrenalina (1:200.000). Foi realizada 

uma incisão paramediana na calvária do rato abarcando pele e periósteo, expondo 

os ossos parietais. 

Em seguida, foi realizado de forma bilateral uma cavidade circular de 5 

mm de diâmetro nos ossos parietais de cada animal, denominadas defeitos críticos. 

Em cada animal foi apontada uma cavidade teste (T) e uma controle (C) através de 

sorteio. Após a realização dos defeitos, a cavidade C foi preenchida apenas com o 

coágulo sanguíneo enquanto que no grupo CEMM a cavidade T foi preenchida com 

enxerto de células estromais mesenquimais multipotentes diferenciadas, in vitro, em 

osteoblastos, numa quantidade de aproximadamente 106/ 10µl de NaCl, utilizando-

se o cimento de hidroxiapatita (Bone Source®) como veículo para fixação. No Grupo 

CEMM-RF a cavidade teste foi preenchida por células diferenciadas in vitro 

irradiadas pelo campo eletromagnético de rádio freqüência de 60 Hz (Figura 1). 

 

(FIGURA 1) 

 

O periósteo foi reposicionado e suturado junto ao plano muscular 

mediante pontos simples com fio de nylon número 5.0 (Somerville®), sendo 

finalmente suturados os planos superficiais e a pele com o mesmo fio de nylon. 
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Análise Histológica 

 

Os animais foram sacrificados sessenta dias após a cirurgia. A calota 

craniana foi removida em sua totalidade e as peças fixadas em formol tamponado a 

10% e descalcificadas em solução de ácido nítrico a 0,5%. As calotas foram 

divididas em duas metades simétricas na região da sutura sagital. Cada hemi-calota 

foi cortada no diâmetro do defeito, sendo descartadas as metades anteriores de 

cada lado, de forma a permitir análise de reparação tecidual de uma extremidade 

óssea a outra. Os espécimes foram corados em hematoxilina-eosina (HE) e 

Tricrômico de Masson (TM). 

A análise histológica foi realizada por três patologistas os quais avaliaram 

as amostras de forma cega, sendo observados os seguintes parâmetros 

histológicos: inflamação, tecido ósseo e reparo/fibroplasia. 

 

Estatística 

 

Os dados foram submetidos à análise estatística exploratória através do 

software SPSS (Statistical Package for Social Sciences) for Windows version 15, 

sendo organizados e descritos através de tabela. 

 

RESULTADOS 

 

 As freqüências dos parâmetros histológicos observados pelos patologistas 

estão expressas na tabela 1. 

Os defeitos críticos controles do grupo CEMM não apresentaram indícios de 

neoformação óssea. Porém, a presença de inflamação variou entre ausente (44,4%) 

e moderada (33,3%). A fibroplasia foi classificada como moderada pela maioria dos 

avaliadores (88,9%). Tais achados confirmam presença de cicatrização de estágio 

intermediário. 

 O processo regenerativo mostrou-se evidente nas cavidades testes do grupo 

CEMM. A inflamação apresentou-se ausente (66,7%) ou leve (33,3%) com grande 

diminuição da trama vascular. A fibroplasia foi predominantemente moderada 

(66,7%), com rede colágena de fibras mais espessas. A neoformação óssea foi 

considerada intensa (77,8%), já com presença de osso maturo. Os registros 
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fotográficos das lâminas revelam atividade osteoblástica, de remodelação e 

vascularização tecidual (Figura 2). A reabsorção e substituição do cimento biológico 

por matriz óssea apresentou-se quase completa (Figura 3). 

 

(FIGURA 2) 

(FIGURA 3) 

 

No grupo CEMM-RF, os três avaliadores observaram que nas cavidades 

controles não havia presença de regeneração óssea, mas apenas processo 

cicatricial, com presença de inflamação e fibroplasia. Segundo a tabela 1, 66,7% das 

observações consideraram a inflamação leve e fibroplasia moderada, classificando 

tal processo como de estágio intermediário. 

 Ao contrário do grupo CEMM, as cavidades testes do grupo CEMM-RF não 

apresentaram tecido ósseo neoformado após sessenta dias de pós-operatório. A 

inflamação foi considerada presente por 100% das avaliações, onde 55,6% 

relataram ser grave e 44,4% moderada. Imagens revelam reabsorção incompleta do 

cimento utilizado e várias células do sistema imune agindo na cavidade, 

demonstrando retardo na reparação tecidual (Figura 4 A-B). A fibroplasia foi também 

descrita como presente, sendo classificada como moderada por 66,7% e intensa por 

22,2%. Na Figura 4 A-B, a presença de fibroblastos, de fibras colágenas delgadas 

como também de vários vasos sanguíneos confirmam a existência de retardo 

reparativo. 

 

(FIGURA 4) 

 

 DISCUSSÃO 

 

Pesquisas têm analisado os efeitos biológicos da ação de CEMs em 

diversos tipos celulares, como linfócitos13,14, macrófagos15, fibroblastos16, 

condrócitos17, neurônios18 e células-tronco5,6,7,8. As análises têm mostrado 

resultados distintos, onde em alguns casos o grau de proliferação ou diferenciação 

foi aumentado e em outros inibido. 

Em experimento com células-tronco mesenquimais, Wu et al. (2005)7 

testaram a ação de um CEM de muita baixa frequência de 50 Hz e 2 mT e 
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observaram que a diferenciação foi aumentada de forma significativa. Da mesma 

maneira, Zhao et al. (2008)8 ao analisarem a expressão gênica de CTs 

mesenquimais expostas a um CEM de 15 Hz e 1 mT, verificaram aumento nos níveis 

de RNAm das proteínas morfogenéticas ósseas (PMO) 1 e 7. Piacentini et al. 

(2008)5, utilizando CTs neurais, também observaram aumento na diferenciação a um 

CEM 50 Hz e 1 mT. Em contrapartida, Van Den Heuvel et al. (2001)6 verificaram 

efeito negativo em CTs hematopoiéticas e estromais. O CEM de 50 Hz e 80 µT 

reduziu a proliferação e diferenciação das células hematopoiéticas. 

As radiações eletromagnéticas emitidas na faixa de rádio frequência têm 

sido também descritas como capazes de modular as funções celulares. Ao 

descrever o estado da arte sobre os CEMs pulsados, Markov (1994)19 afirma que as 

ondas curtas pulsadas podem atuar na membrana celular e afetar as vias de 

transdução de sinal através da alteração da ligação e transporte iônico. Campos de 

27,12 e de 800 MHz podem, portanto, modular a ligação e a dinâmica do Ca2+ 20,21 e 

modificar o ciclo celular22 sem causar efeitos negativos na viabilidade celular21.  

Em nosso estudo, o campo de rádio frequência de 27,12 MHz modulado 

em 60 Hz e densidade de 100 mW/cm2 não foi capaz de acelerar a diferenciação 

química de células estromais mesenquimais multipotentes in vitro. Os dados 

histológicos mostraram retardo do processo regenerativo nas cavidades testes do 

grupo CEMM-RF, com reabsorção incompleta do cimento biológico e presença de 

várias células do sistema imune, fibroblastos, fibras colágenas delgadas e trama 

vascular extensa. Por outro lado, presença de neoformação óssea intensa com 

atividade osteoblástica, de remodelação e vascularização tecidual foi observada nas 

cavidades testes do grupo CEMM, onde as células não foram expostas ao campo 

eletromagnético. 

Segundo Peterson et al. (2005)23, após a implantação de um biomaterial, 

ocorre a formação de um hematoma com uma resposta do tipo inflamatória com 

aderência e revestimento de glicoproteínas ao material. Por processo de 

quimiotaxia, numerosas células são recrutadas para o local: neutrófilos, eosinófilos, 

monócitos e macrófagos. Estas últimas exercem atividade fagocitária e estimulam a 

ação dos linfócitos, fibroblastos, osteoclastos e células polimorfonucleares. Em 

seguida, inicia-se a angiogênese, com a migração e proliferação de células 

endoteliais, responsáveis por formar a rede de capilares que darão suporte vascular. 

Posteriormente, a ação de citocinas e de diversos fatores de crescimento irão 
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promover a estimulação com a formação de matriz óssea e de osso imaturo. Por fim, 

a maturação e a remodelação encerram este processo24. 

Pelos resultados obtidos sugere-se que o campo agiu possivelmente 

sobre receptores da membrana celular, desencadeando uma cascata de 

sinalizações que resultaram na inibição da expressão de genes relacionados com a 

diferenciação em osteoblastos e a síntese de proteínas morfogenéticas ósseas, 

interferindo o processo natural de reparação tecidual. 

De acordo com Frey (1993)25, Alberts (2004)26 e Moura (2011)27, as 

proteínas G fazem parte de uma superfamília de proteínas com propriedades 

funcionais e estruturais, que quando ativadas por estímulos externos adequados, 

podem migrar pelo citosol e ativar enzimas amplificadoras ou canais iônicos, 

desencadeando a transdução de sinal. Dentre as principais isoformas, estão as 

proteínas G inibitórias, as quais são ligadas a receptores localizados na superfície 

das membranas plasmáticas que, quando ativadas, inibem o aumento da liberação 

do Ca2+ no citosol26.   

O Ca2+ por sua vez é um segundo mensageiro versátil e que interage com 

o sinal de transdução do AMPc em alguns pontos, agindo sobre as enzimas 

fosfodiesterase e adenilil ciclase, alterando o nível de AMPc intracelular e 

consequentemente a função das células14. Sabe-se que o aumento nos níveis de 

AMPc citoplasmático pode inibir o processo proliferativo e aumentar a diferenciação 

de certos tipos de células28, inclusive as células-tronco7. Neste caso, o campo 

utilizado provavelmente interferiu no processo de sinalização, modulando de forma 

inibitória a diferenciação celular através da diminuição dos níveis de AMPc no 

citosol, mecanismo bastante complexo e não totalmente compreendido. 

Tais achados corroboram com a teoria das janelas específicas levantada 

por Cadossi (1992)13, onde a ativação de mecanismos celulares e reprodutibilidade 

de experimentos dependem da combinação das janelas biológicas (tipo celular, 

intensidade e tempo de estimulação eletromagnética; idade do doador normal; tipo 

de patologia do doador afetado) e janelas físicas (amplitude, freqüência e forma de 

onda eletromagnética e geometria da exposição). Ou seja, células de diferentes 

tipos e estados fisiológicos possuem janelas específicas particulares. 

No trabalho desenvolvido por Rao et al. (2008)21, a ação da combinação 

de várias configurações de CEMs de rádio frequência sobre células-tronco neurais 

diferenciadas quimicamente in vitro em neurônios foram testadas. As freqüências 



46 

 

variaram entre 700-1100 MHz. A quantidade de Ca2+ intracelular foi três vezes maior 

em amostras expostas a frequência de 800 MHz comparadas com as não expostas. 

Redução significativa de Ca2+ foi observada em configurações de onda diferentes. 

Suporte teórico também é fornecido por Cleary (1996)29, o qual afirma em 

seu estudo com linfócitos, que efeitos da radiação na transdução do sinal de 

membrana seriam menos eficazes em exposições a 27,12 MHz do que em 

frequências mais altas. 

Dessa forma, levantamos a possibilidade de que o campo possa ter agido 

nos receptores de proteínas G inibitórias e consequentemente diminuiu de forma 

indireta os níveis citoplasmáticos de AMPc, considerando que a configuração do 

campo utilizada não se encontra na faixa de janela específica de diferenciação do 

sistema celular estudado. 

 

CONCLUSÃO 

 

Os resultados encontrados neste estudo permitem concluir, que o campo 

eletromagnético de rádio frequência modulada em 60 HZ e 100 mW/cm2, emitido 

pelo aparelho de ondas curtas, possivelmente inibe a diferenciação de células 

estromais mesenquimais multipotentes em osteoblastos. A análise histológica 

revelou ausência de regeneração tecidual nas cavidades enxertadas com células 

irradiadas. Em contrapartida, as cavidades teste do grupo controle apresentaram 

neoformação óssea matura. 
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Figura 1: Implante dos osteoblastos na cavidade teste. 

 

 

 

 

 

Figura 2: A. Cavidade teste CEMM. 200X  H.E. Remodelação óssea (RO), osteoblasto (OB) 

e osteócito (OC). B. Cavidade teste CEMM. 200X T.M. Vascularização tecidual (VZ), tecido 

ósseo maturo (OM) e tecido ósseo imaturo (OI). 
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Figura 3: Cavidade teste CEMM. 100X  T.M. Reabsorção do cimento de hidroxiapatita (H). 

 

 

Figura 4: A. Cavidade teste CEMM-RF. 100X T.M. Cimento de Hidroxiapatita (H) e fibras 

colágenas delgadas (F). B. Cavidade teste CEMM-RF. 200X T.M. Células do sistema imune 

(C) e vasos sanguíneos (V). 
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Tabela 1: Freqüência de parâmetros histológicos por animal segundo o grupo e os 
avaliadores. 
 

                                           Cavidade Controle                     Cavidade Teste 
Grupos Escores Inflamação 

Reparo/ 

Fibroplasia 
Tecido Ósseo Inflamação 

Reparo/ 

Fibroplasia 

Tecido 

Ósseo 

CEMM 

 (A/B/C)* (A/B/C)* (A/B/C)* (A/B/C)* (A/B/C)* (A/B/C)* 

Ausente 3/1/0 0/0/0 0/0/0 3/0/3 0/0/1 0/0/0 

Leve 0/2/0 0/0/0 0/0/0 0/3/0 0/0/0 0/0/0 

Moderado 0/0/3 3/2/3 0/0/0 0/0/0 2/2/2 1/0/1 

Intenso 0/0/0 0/1/0 0/0/0 0/0/0 1/1/0 2/3/2 

 
n=3 n=3 n=3 n=3 n=3 n=3 

CEMM-RF 

Ausente 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 

Leve 2/2/2 1/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/1 0/0/0 

Moderado 0/0/0 2/1/3 0/0/0 0/2/2 3/1/2 0/0/0 

Intenso 1/1/1 0/2/0 0/0/0 3/1/1 0/2/0 0/0/0 

 
n=3 n=3 n=3 n=3 n=3 n=3 

Legenda: (A/B/C)*: número de casos encontrados pelos avaliadores A, B e C. 
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CAPÍTULO 5 

Considerações Finais 
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Os resultados obtidos pela pesquisa são relevantes, uma vez que não 

foram identificados na literatura estudos que avaliam a ação de campos 

eletromagnéticos de rádio frequência em células-tronco mesenquimais. Por se tratar 

de um estudo piloto, limitações a respeito do tamanho da amostra e da forma de 

avaliação dos dados são consideradas como responsáveis pela presença de erros 

sistemáticos. Problemas relacionados à contaminação de amostras celulares, 

complicações pós-operatórias de animais e atraso na obtenção de reagentes são 

apontadas como as principais causas pelo não cumprimento de todo processo 

metodológico estruturado para este estudo. 

Por analisar a relação causa-efeito, os resultados obtidos são 

insuficientes para a elucidação do mecanismo pelo qual a diferenciação celular foi 

inibida. A amostra de tamanho reduzido e análise qualitativa dos dados permitem 

que a hipótese seja testada de forma empírica, sendo necessário o aumento 

amostral juntamente com utilização de métodos quantitativos de avaliação.  

Entretanto, a análise exploratória realizada abre espaço para criação de 

hipóteses relacionadas ao comportamento molecular de segundos mensageiros 

relacionados com o processo inibitório da diferenciação celular. Para melhor 

compreensão dos fenômenos relacionados com a transdução de sinais, propomos, 

portanto, o desenvolvimento de pesquisas pré-clínicas com metodologias 

complementares que avaliem a ação de diversos tipos de configurações de onda de 

rádio frequência, através da análise molecular em tempo real, da atividade de canais 

iônicos e expressão gênica de células-tronco expostas a este tipo de radiação 

eletromagnética. 
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APÊNDICE A 

FICHA DE COLETA DE DADOS USADA NAS CIRURGIAS 
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APÊNDICE B 

FICHA DE AVALIAÇÃO HISTOLÓGICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO DA LÂMINA INFLAMAÇÃO  REPARO/ FIBROPLASIA  TECIDO ÓSSEO  

 

Infiltrado Inflamatório  Fibras colágenas  Tecido ósseo maturo  

Tecido de granulação  Fibroblastos  Tecido ósseo imaturo  

Vasos neoformados    Osteóide  

Reação de corpo estranho    Osteoblastos  

NO DA LÂMINA INFLAMAÇÃO  REPARO/ FIBROPLASIA  TECIDO ÓSSEO  

 

Infiltrado Inflamatório  Fibras colágenas  Tecido ósseo maturo  

Tecido de granulação  Fibroblastos  Tecido ósseo imaturo  

Vasos neoformados    Osteóide  

Reação de corpo estranho    Osteoblastos  

NO DA LÂMINA INFLAMAÇÃO  REPARO/ FIBROPLASIA  TECIDO ÓSSEO  

 

Infiltrado Inflamatório  Fibras colágenas  Tecido ósseo maturo  

Tecido de granulação  Fibroblastos  Tecido ósseo imaturo  

Vasos neoformados    Osteóide  

Reação de corpo estranho    Osteoblastos  

NO DA LÂMINA INFLAMAÇÃO  REPARO/ FIBROPLASIA  TECIDO ÓSSEO  

 

Infiltrado Inflamatório  Fibras colágenas  Tecido ósseo maturo  

Tecido de granulação  Fibroblastos  Tecido ósseo imaturo  

Vasos neoformados    Osteóide  

Reação de corpo estranho    Osteoblastos  
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ANEXO A 

FORMATO DO MANUSCRITO – REVISTA BRASILEIRA DE FISIOTERAPIA 

 

 

 

O manuscrito deve ser elaborado com todas as páginas numeradas 

consecutivamente na margem superior direita, com início na página de título. Os 

Artigos Originais devem ser estruturados conforme sequência abaixo: 

 

�  Página de título e identificação (1ª. página) 

A página de identificação deve conter os seguintes dados: 

    a) Título do manuscrito em letras maiúsculas; 

    b) Autor: nome e sobrenome de cada autor em letras maiúsculas, sem 

titulação, seguidos por número sobrescrito (expoente), identificando a afiliação 

institucional/vínculo (Unidade/ Instituição/ Cidade/ Estado/ País); para mais de um 

autor, separar por vírgula; 

    c) Nome e endereço completo. (É de responsabilidade do autor 

correspondente manter atualizado o endereço e e-mail para contatos); 

    d) Título para as páginas do artigo: indicar um título curto, em 

Português e em Inglês, para ser usado no cabeçalho das páginas do artigo, não 

excedendo 60 caracteres; 

    e) Palavras-chave: termos de indexação ou palavras-chave (máximo 

seis), em Português e em Inglês. A RBF/BJPT recomenda o uso do DeCS - 

Descritores em Ciências da Saúde para consulta aos termos de indexação 

(palavras-chave) a serem utilizados no artigo <http://decs.bvs.br/>. 

 

� Resumo/Abstract 

Uma exposição concisa, que não exceda 250 palavras em um único 

parágrafo, em português (Resumo) e em Inglês (Abstract) deve ser escrita e 

colocada logo após a página de título. Notas de rodapé e abreviações não definidas 
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não devem ser usadas. Se for preciso citar uma referência, a citação completa deve 

ser feita dentro do resumo. O Resumo e o Abstract devem ser apresentados em 

formato estruturado, incluindo os seguintes itens separadamente: Contextualização 

(Background), Objetivos (Objectives), Métodos (Methods), Resultados (Results) e 

Conclusões (Conclusions). 

 

� Corpo do texto: Introdução, Materiais e Métodos, Resultados e Discussão 

Incluir, em itens destacados: 

Introdução: deve informar sobre o objeto investigado e conter os 

objetivos da investigação, suas relações com outros trabalhos da área e os motivos 

que levaram o(s) autor(es) a empreender a pesquisa. 

Materiais e Métodos: descrever de modo a permitir que o trabalho possa 

ser inteiramente repetido por outros pesquisadores. Incluir todas as informações 

necessárias - ou fazer referências a artigos publicados em outras revistas científicas 

- para permitir a replicabilidade dos dados coletados. Recomenda-se fortemente que 

estudos de intervenção apresentem grupo controle e, quando possível, aleatorização 

da amostra. 

Resultados: devem ser apresentados de forma breve e concisa. Tabelas, 

Figuras e Anexos podem ser incluídos quando necessários para garantir melhor e 

mais efetiva compreensão dos dados. 

Discussão: o objetivo da discussão é interpretar os resultados e 

relacioná-los aos conhecimentos já existentes e disponíveis, principalmente àqueles 

que foram indicados na Introdução do trabalho. As informações dadas anteriormente 

no texto podem ser citadas, mas não devem ser repetidas em detalhes na 

discussão. 

Os artigos de Revisão Sistemática e Metanálises devem incluir uma seção 

que descreva os métodos empregados para localizar, selecionar, obter, classificar e 

sintetizar as informações. 
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� Agradecimentos 

Quando apropriados, os agradecimentos poderão ser incluídos, de forma 

concisa, no final do texto, antes das Referências Bibliográficas, especificando: 

assistências técnicas, subvenções para a pesquisa e bolsa de estudo e colaboração 

de pessoas que merecem reconhecimento (aconselhamento e assistência). Os 

autores são responsáveis pela obtenção da permissão documentada das pessoas 

cujos nomes constam dos Agradecimentos. 

 

� Referências Bibliográficas 

O número recomendado é de, no mínimo, 50 (cinquenta) referências 

bibliográficas para Artigo de Revisão; 30 (trinta) referências bibliográficas para Artigo 

Original, Metanálise, Revisão Sistemática e Metodológico. Para Estudos de Caso 

recomenda-se, no máximo, 10 (dez) referências bibliográficas. 

As referências bibliográficas devem ser organizadas em sequência 

numérica, de acordo com a ordem em que forem mencionadas pela primeira vez no 

texto, seguindo os Requisitos Uniformizados para Manuscritos Submetidos a Jornais 

Biomédicos, elaborados pelo Comitê Internacional de Editores de Revistas Médicas - 

ICMJE <http://www.icmje.org/index.html>. 

Os títulos de periódicos devem ser referidos de forma abreviada, de 

acordo com a List of Journals do Index Medicus <http://www.index-medicus.com>. 

As revistas não indexadas não deverão ter seus nomes abreviados. 

As citações das referências bibliográficas devem ser mencionadas no 

texto em números sobrescritos (expoente), sem datas. A exatidão das referências 

bibliográficas constantes no manuscrito e a correta citação no texto são de 

responsabilidade do(s) autor(es) do manuscrito. (Ver exemplos no site: 

<http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html>). 

 

� Tabelas, Figuras e Anexos: as Tabelas, Figuras e Anexos são limitados a 5 

(cinco) no total. 

-Tabelas: devem incluir apenas os dados imprescindíveis, evitando-se 

tabelas muito longas (tamanho máximo permitido: uma página em espaço duplo), e 
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devem ser numeradas, consecutivamente, com algarismos arábicos e inseridas no 

final do texto. Título descritivo e legendas devem torná-las compreensíveis, sem 

necessidade de consulta ao texto do artigo. Não devem ser formatadas com 

marcadores horizontais nem verticais, apenas necessitam de linhas horizontais para 

a separação de suas seções principais. Devem ser usados parágrafos ou recuos e 

espaços verticais e horizontais para agrupar os dados. 

-Figuras: as Figuras não devem repetir os dados já descritos nas 

Tabelas. Todas devem ser citadas e devem ser numeradas, consecutivamente, em 

arábico, na ordem em que aparecem no texto. Não é recomendado o uso de cores. 

As legendas devem torná-las compreensíveis, sem necessidade de consulta ao 

texto. Digitar todas as legendas em espaço duplo e explicar todos os símbolos e 

abreviações. Usar letras em caixa-alta (A, B, C, etc.) para identificar as partes 

individuais de figuras múltiplas. Se possível, todos os símbolos devem aparecer nas 

legendas; entretanto, símbolos para identificação de curvas em um gráfico podem 

ser incluídos no corpo de uma figura, desde que isso não dificulte a análise dos 

dados. 

Em relação à arte final, todas as Figuras devem estar em alta resolução. 

Figuras de baixa qualidade podem resultar em atrasos na aceitação e publicação do 

artigo. 

As Tabelas, Figuras e Anexos publicados em outras revistas ou livros 

devem conter as respectivas referências e o consentimento, por escrito, do autor ou 

editores. 

Para artigos submetidos em língua portuguesa, um conjunto adicional em 

inglês das Tabelas, Figuras, Anexos e suas respectivas legendas deve ser anexado 

como documento suplementar. 

 

� Notas de Rodapé 

As notas de rodapé do texto, se imprescindíveis, devem ser numeradas 

consecutivamente em sobrescrito no manuscrito e escritas em folha separada, 

colocada no final do texto. 
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� OUTRAS CONSIDERAÇÕES 

Unidades: usar o Sistema Internacional (SI) de unidades métricas para as 

medidas e abreviações das unidades. 

Cartas ao Editor: críticas às matérias publicadas de maneira construtiva, 

objetiva e educativa; consultas às situações clínicas e discussões de assuntos 

específicos da Fisioterapia serão publicados a critério dos editores (com até 700 

palavras e até 8 referências). Quando a carta se referir a comentários técnicos 

(réplicas) sobre os artigos publicados na RBF/BJPT, esta será publicada junto com a 

tréplica dos autores do artigo objeto de análise e/ou crítica. 

Estudos de Caso: devem ser restritos às condições de saúde ou 

métodos/procedimentos incomuns sobre os quais o desenvolvimento de artigo 

original seja impraticável. Dessa forma, os relatos de casos clínicos não precisam 

necessariamente seguir a estrutura canônica dos artigos originais, mas devem 

apresentar um delineamento metodológico que permita a reprodutibilidade das 

intervenções ou procedimentos relatados. Recomenda-se muito cuidado ao propor 

generalizações de resultados a partir desses estudos. Desenhos experimentais de 

caso único serão tratados como artigos originais e devem seguir as normas 

estabelecidas pela RBF/BJPT. 

Estudos de Revisão Sistemática com Metanálise: Devem incluir: a) 

uma seção que descreva os métodos empregados para localizar, selecionar, obter, 

classificar e sintetizar as informações, b) número suficiente de artigos, com 

qualidade metodológica alta (segundo mecanismos próprios de avaliação) de tal 

forma que seja possível uma análise apropriada sobre o tema de investigação, e c) 

técnica de metanálise, que integre os resultados dos estudos selecionados, sobre a 

questão de pesquisa. Manuscritos de revisão sistemática com metanálise que 

apresentem uma quantidade insuficiente de artigos selecionados e/ou artigos de 

baixa qualidade, que não utilizem técnica estatística para síntese ponderada dos 

efeitos dos estudos (metanálise) e que não apresentem uma conclusão assertiva e 

válida sobre o tema, não serão considerados para análise de revisão por pares. 

Conflitos de Interesse: os autores são responsáveis pela declaração de 

qualquer tipo de conflito de interesse na realização da pesquisa, tanto de ordem 

financeira como de qualquer outra natureza. 
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O relator deve comunicar aos editores quaisquer conflitos de interesse 

que possam influenciar a emissão de parecer sobre o manuscrito e, quando couber, 

deve declarar-se não qualificado para revisá-lo. 

Considerações Éticas e Legais: evitar o uso de iniciais, nomes ou 

números de registros hospitalares dos pacientes. Um paciente não poderá ser 

identificado em fotografias, exceto com consentimento expresso, por escrito, 

acompanhando o trabalho original. 

Estudos realizados em humanos devem estar de acordo com os padrões 

éticos e com o devido consentimento livre e esclarecido dos participantes (reporte-se 

à Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde que trata do Código de Ética 

para Pesquisa em Seres Humanos). 

Para os experimentos em animais, considerar as diretrizes internacionais 

(por exemplo, a do Committee for Research and Ethical Issues of the International 

Association for the Study of Pain, publicada em PAIN, 16:109-110, 1983). 

Para as pesquisas em humanos e em animais, deve-se incluir, no 

manuscrito, o número do Parecer da aprovação das mesmas pela Comissão de 

Ética em Pesquisa, que deve ser devidamente registrado no Conselho Nacional de 

Saúde do Hospital ou Universidade ou no mais próximo de sua região. 

A RBF/BJPT reserva-se o direito de não publicar trabalhos que não 

obedeçam às normas legais e éticas para pesquisas em seres humanos e para os 

experimentos em animais. 

É recomendável que estudos relatando resultados eletromiográficos 

sigam os "Standards for Reporting EMG Data", recomendados pela ISEK. 
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ANEXO B 

DOCUMENTO DE APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA EM EXPERIMENTAÇÃO 

ANIMAL 

 

 


