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ESTUDO COMPARATIVO ENTRE PERITÔNIO BOVINO E  
BIOMEMBRANA DE LÁTEX NATURAL NA SUBSTITUIÇÃO DE FRAGMENTO 

 DA PAREDE DA BEXIGA EM COELHOS (Oryctolagus cuniculus) 

RESUMO- Neste estudo, implantou-se peritônio bovino ou biomembrana de látex 
natural em defeito (1,5 x 1,5 cm) induzido na parede ventral da bexiga de coelhos, com 
o intuito de se avaliar o processo de reparação tecidual no que se refere à 
biocompatibilidade, capacidade de reparação e possíveis complicações. Utilizaram-se 
36 coelhos, albinos, raça Nova Zelândia Branco, adultos, machos inteiros, divididos em 
grupos experimentais: grupo Biomembrana (GB), grupo peritônio bovino (GP) e grupo 
controle (GC), cada um com 12 animais. Aos sete, 14, 30 e 60 dias de pós-operatório, 
os animais foram eutanasiados mediante o emprego de uma dose elevada de tiopental 
sódico para avaliações macroscópica e histopatológica da interface do implante com o 
tecido nativo. Macroscopicamente, em ambos os grupos (GB, GP e GC), observaram-
se, em todos os períodos, aderências de estruturas adjacentes ao local do implante, 
presença de cálculos e ausência de sinais de rejeição. No grupo biomembrana, aos 30 
e 60 dias de pós-operatório, constatou-se a presença do biocompósito solto na luz 
vesical. Sob microscopia de luz, aos sete dias verificaram-se intensa reação 
inflamatória, neovascularização e presença de fibroblastos proliferados. Aos 14 dias 
não havia epitélio, porém observaram-se escassos feixes musculares, intensa 
neovascularização, fibroblastos e infiltrado inflamatório. No grupo GP, aos 30 dias de 
observação, o implante estava presente, havia fibroblastos, feixes de fibras musculares, 
moderada população inflamatórias e ausência de epitélio e de lâmina própria. No grupo 
GB, neste mesmo período, todas as camadas vesicais estavam reconstituídas. Em 
ambos os grupos, aos 60 dias de pós-operatório, todas as camadas vesicais 
encontravam-se reparadas e a membrana peritônio bovino não foi observada. No grupo 
GC, em todos os tempos de avaliação verificou-se integridade da parede vesical. Os 
implantes foram compatíveis e forneceram arcabouço para orientação e 
desenvolvimento dos tecidos que compõem o órgão. No grupo GB a neovascularização 
foi mais intensa que no grupo GP, o que propiciou acelerada reparação. 

Palavras-chave: bexiga, coelhos, implante, látex, peritônio 
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COMPARATIVE STUDY BETWEEN BOVINE PERITONEUM  
AND BIOMEMBRANE OF NATURAL LATEX REPLACED A FRAGMENT  

FACE OF RABBITS ((Oryctolagus cuniculus) BLADDER 

SUMMARY- In this study, bovine peritoneum or biomembrane of natural latex were 
utilized to replace a section of ventral face of the bladder of rabbits, with purpose of 
evaluation of the tissue repair process in regard of its biocompatility, scar formation 
ability and possible complications. Thirty-six New Zealand rabbits, adult and entire 
males were divided in three experimental groups: biomembrane group (GB), bovine 
peritoneum group (GP) and control group (GC), each one with 12 animals. The animals 
were euthanized at seven, 14, 30 and 60 days post operative, by use of an elevated 
dosage of sodium tiopental, followed by macroscopic and histopathological analysis of 
the implant interface with the native tissue. Macroscopically, in both groups (GB, GP and 
GC), it was observed, in all time periods, structure adherence to the implant site, 
presence of calculi and absence of rejection signs. In the GB group, since 30 until 60 
days of post operative, it was evidenced the presence of the biomembrane inside the 
bladder. Under light microscopy, at seven days, there were intense inflammatory 
reaction, new vessels and proliferated fibroblasts. In 14 days, there was no urotelium, 
however it saw muscle fibers, intense inflammatory cells, new vessels and fibroblasts. In 
the GP group, at 30 days the implant was still present, there were fibroblasts, muscle 
fibers, moderate population of inflammatory cells and absence of urotelium and sheath. 
In the GB group, in the same time period, all the vesical layers were reconstituted. In 
both groups, at 60 days of post operative, bladder wall was repaired and the bovine 
peritoneum membrane was not observed. In the GC group, all the evaluation times, 
integrity of the vesical wall was verified. The implants were biocompatible and had 
provided the mainframe for orientation and development of the tissue layers of the 
bladder, through repairing processes thus reestablishing the organ structure.  The 
presence of new vessels, in GB group, was more intense than in GP group, and it 
promoted rapid tissue repair. 

Keywords: bladder, rabbits, implant, latex, peritoneum 
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I. INTRODUÇÃO 

 A utilização de membranas biológicas, no Brasil, iniciou-se a partir do sucesso 

obtido com o implante experimental de dura-máter homóloga, conservada em glicerina, 

na substituição de segmento dural, em cães (PIGOSSI, 1967). 

 As membranas biológicas consistem em implantes de natureza orgânica, livres e 

inertes, que são aplicados em locais variados; constituem-se, quase exclusivamente, 

por colágeno, tecido este que lhes confere baixa antigenicidade. Associados a essas 

características, apresentam, ainda, baixo custo, facilidade de obtenção e estocagem, 

esterilização viável e praticidade ao manuseio (ALVARENGA, 1992). 

 Estes tipos de membranas são conservados em glicerina a 98%, sob 

temperatura ambiente, evitando gastos excessivos e dificuldade de manipulação. A 

glicerina é agente fixador e desidratante, dotada de propriedades anti-sépticas, com 

amplo espectro de ação, exceto sobre formas bacterianas esporuladas. A textura do 

material fica preservada, bem como seu grau de elasticidade e resistência (DALECK et 

al., 1988; ALVARENGA, 1992). Para isso, o peritônio bovino deve ser preservado neste 

meio por um período mínimo de 30 dias antes de sua utilização (DALECK et al., 1987 e 

1988; ALVARENGA, 1992).  

 Uma vez retirada do meio de preservação, a membrana deve permanecer 

submersa em solução fisiológica de cloreto de sódio (NaCl) a 0,9%, acrescida de 

antibiótico, que pode ser a ampicilina sódica (DALECK et al. 1988), por um período de 

20 a 30 minutos (ALVARENGA, 1992); embora alguns autores relatem que este período 

pode ser de, no mínimo, 10 minutos (DALECK et al., 1987; DALECK et al., 1988). Este 

procedimento tem por finalidade assegurar a esterilização e a reidratação da 

membrana, tornando-a mais maleável e facilitando seu manuseio (ALVARENGA, 1992). 

 Um outro tipo de biomembrana foi desenvolvido pelos pesquisadores Fátima 

Mrué e Joaquim Coutinho Netto, na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (FMRP), 

da Universidade de São Paulo, a partir do látex natural extraído da Haevea brasiliensis, 

árvore popularmente conhecida como seringueira, o qual foi processado por uma 
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técnica de vulcanização diferente da convencional, empregada pela Indústria da 

Borracha na produção de materiais amplamente utilizados na prática médica como, por 

exemplo, luvas, tubo traqueal, preservativos, entre outros. Salienta-se que o talco 

adicionado na finalização de alguns desses produtos reage com certas proteínas do 

látex promovendo, em alguns casos, reações de hipersensibilidade (MRUÉ, 1996; 

MRUÉ et al., 2004). Assim, obteve-se um biocompósito fino, elástico, translúcido, com 

estrutura composta de cadeias de poliisopreno e proteínas, similar a uma membrana 

celular. À microscopia de varredura, verificou-se que sua microarquitetura de superfície 

com aspecto rugoso, apresentava reentrâncias e saliências. Havia ainda em sua 

composição 0,1% de polilisina, que é uma proteína sintética capaz de proporcionar 

estímulo à adesão de células e à atividade angiogênica. Essas características 

associadas desempenham papel importante tanto nos processos de adesão celular, 

quanto na manutenção da vascularização no local da interface tecido-membrana 

(MRUE, 1996; MRUÉ, 2000). Além disto, a membrana apresentou alta resistência aos 

testes físicos e também se mostrou impermeável quando testada a passagem de 

corantes pela sua parede (THOMAZINI et al., 1997). 

 Frade et al. (2004) detectaram a presença de fatores de crescimento tais como 

vascular endotelial growth factor (VEGF) e transforming growth factor β1 (TGFβ1) na 

composição deste biopolímero, os quais, provavelmente, são responsáveis pela 

indução da cicatrização.  

 Este biomaterial de látex natural com polilisina a 0,1% é promissor, não somente 

na área de Medicina Humana, como também em Medicina Veterinária, pois sendo de 

origem vegetal, não apresenta potencial para transmitir doenças ao receptor (PINHO et 

al., 2004).  

Dentre os princípios do emprego de membranas, originárias de diferentes 

espécies animais e também sintéticas, salienta-se a característica de fornecerem 

arcabouço para orientação e desenvolvimento de novos tecidos mediante processos de 

reparação que restabeleçam a estrutura e a função do órgão atingido (BATISTA et al., 

1996). Estes processos são caracterizados pelas fases inflamatória, fibroblástica e de 
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maturação e remodelagem, que podem perdurar por meses e até mesmo por anos 

(RINGLER, 2000). 

 Na busca de informações detalhadas referentes à eficiência do emprego de 

biomateriais na reparação vesical, objetivou-se avaliar, comparativamente, a eficácia do 

peritônio bovino e da biomembrana de látex natural quando implantados em 

substituição a defeito induzido na parede da bexiga de coelhos, no que se refere aos 

seguintes aspectos: biocompatibilidade, capacidade de reparação tecidual e possíveis 

complicações.  
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II. REVISÃO DE LITERATURA 

1. Bexiga 

1.1 Generalidades referentes à morfologia da bexiga

 A bexiga é um órgão cavitário (REECE, 1996) que apresenta tamanho, formato, 

posição e sintopia variáveis (SISSON, 1986; DYCE et al., 2004), devido sua capacidade 

de distensão (DYCE et al., 2004), que oscila de acordo com a quantidade de urina 

armazenada (REECE, 1996). 

 Quando ela está vazia se apresenta como uma densa massa piriforme (SISSON, 

1986), com parede espessa, lúmen desprezível e mucosa pregueada inserindo-se na 

parede ventral da cavidade pélvica, próximo ao púbis. Ao se tornar repleta, assume 

formato ovóide, sua parede se adelgaça e este órgão se estende ao longo da parede 

abdominal ventral (SISSON, 1986; DYCE et al., 2004).  

 Estruturalmente, a parede da bexiga ou vesícula urinária é composta, a partir do 

lúmen, pelas camadas mucosa, submucosa, muscular e serosa (BANKS, 1992; 

JUNQUEIRA & CARNEIRO, 2004). 

 A mucosa é pálida e delgada, com epitélio formado por células de transição 

(BANKS, 1992; REECE, 1996; DYCE et al., 2004; JUNQUEIRA & CARNEIRO, 2004), 

que se adapta às modificações de volume sofridas pelo órgão. Quando vazia, as células 

se dispõem umas sobre as outras, como se estivessem empilhadas. Ao se distender, 

assumem forma mais achatada (REECE, 1996).  

 A submucosa é altamente elástica, nesta camada insere-se a mucosa (SISSON, 

1986).  

 A camada muscular, denominada detrusora, é formada por células de músculo 

liso (BANKS, 1992; REECE, 1996; JUNQUEIRA & CARNEIRO, 2004). 

 Segundo SISSON (1986), nas superfícies dorsal e ventral da bexiga, as fibras 

estão dispostas longitudinalmente, enquanto que nas laterais assumem direção oblíqua, 
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intercruzando-se e convergindo para a região do colo, formando arcadas dispostas 

circularmente, onde recebem o nome de esfíncter vesical (SISSON, 1986; DYCE et al., 

2004). 

 A serosa, originária do peritônio, é histologicamente constituída por mesotélio 

associado a tecido conjuntivo (BANKS, 1992; JUNQUEIRA & CARNEIRO, 2004). Esta 

estrutura participa das aderências pós-cirúrgicas que ocorrem na cavidade peritonial, 

que são decorrentes de baixa atividade fibrinolítica no local da lesão cirúrgica, 

favorecendo o acúmulo de matriz de fibrina e, conseqüentemente, uma 

fibroproliferação, que se caracteriza por adesão (LIAKAKOS et al., 2001). 

1.2 Uso de membranas biológicas em cirurgia da bexiga 

Em Medicina Humana, experimentos utilizando membranas biológicas na 

reparação e aumento da parede vesical são comumente voltados para avaliar qual é o 

tipo de material mais eficaz para estas aplicações.

Sabe-se que a produção de uma prótese a ser implantada na bexiga deve 

incorporar características básicas como biocompatibilidade, capacidade de distensão, 

não servir de ninho para formação de cálculos, ser impermeável, não carcinogênica, 

estéril e manter as propriedades urodinâmicas (PENTERMANN et al., 1985).  

As complicações mais comumente observadas, após os implantes, são várias, 

tais quais: infecção, produção de muco, perfuração, hidronefrose, fístulas, formação de 

cálculos, anormalidades eletrolíticas e carcinogênese (ELBAHNASY et al., 1998; 

KROPP, 1998; YOO et al., 1998; YAMATAKA et al., 2003; NUININGA et al., 2004).  

 O uso de biomaterial na reconstrução da parede da bexiga teve início em 1955 

utilizando-se molde acrílico; em seqüência, foram empregadas esponjas de polivinil, 

molde de polietileno, teflon e silicone, entre outros, mas, em todos os casos, 

obsevaram-se falhas no implante e a ocorrência de alta taxa de complicações 

(ELBAHNASY et al., 1998; KROPP, 1998).  

As complicações urinárias devem-se tanto ao emprego de implante, quanto ao do 

fio de sutura, materiais estranhos ao tecido vesical, que além de ocasionar alterações 
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na parede da bexiga, servem de base para a agregação e formação de cálculos 

(MORRIS et al., 1986). Em coelhos, outro possível fator para essa ocorrência, 

relaciona-se ao tipo de dieta oferecida aos animais, pois as rações comerciais para esta 

espécie são alcalinas, elevando o pH urinário e favorecendo a cristalúria (KIWULL-

SCHÖNE et al., 2005). 

 O implante de membrana composta por matriz de tecido acelular, derivada de 

parede gástrica e vesical, promoveu excelente regeneração tanto do epitélio, quanto da 

musculatura lisa, dos vasos sanguíneos e do tecido nervoso, na bexiga de 40 ratos, dos 

quais, somente sete deles vieram a óbito em decorrência da padronização da técnica 

cirúrgica a ser empregada. Na análise do local do implante nos outros animais, ao 

terceiro dia de pós-operatório, verificou-se presença de infiltrado inflamatório (MN) e 

áreas de hemorragia; a epitelização iniciou-se no quarto dia pós-operatório, entretanto o 

epitélio possuía apenas algumas camadas. Após duas semanas, notou-se presença de 

neovascularização, fibroplasia e sinais de regeneração da musculatura. Elementos 

neuronais foram identificados a partir da quarta semana de pós-cirúrgico, dispondo-se 

ao redor das bandas musculares. Em 17 animais constatou-se a ocorrência de cálculos 

de estruvita, de oxalato de cálcio e fosfato de cálcio e, em um animal, através da 

urocultura, foi diagnosticada a presença de bactérias gram negativas na urina. 

Macroscopicamente, observaram-se aderências de uretra, ovário, tuba uterina e omento 

na região do implante (SUTHERLAND et al., 1996).  

 A submucosa intestinal suína (SIS) demonstrou capacidade regenerativa ao ser 

implantada na parede vesical de 22 ratos e de oito cães. Em todos os períodos de 

análise não foi identificada nenhuma complicação, nem mesmo a presença de cálculos 

vesicais e a urocultura foi negativa. Nos ratos, aos 15 dias após a intervenção, verificou-

se que o implante estava recoberto por epitélio transicional, havia proliferação vascular 

e de fibroblastos, a resposta inflamatória era difusa e moderada com presença de 

células mononucleares e células musculares. Ainda, nos ratos aos 30 dias de 

observação, identificaram-se células musculares, fibroblastos e reação inflamatória 

mais intensa no centro da área de implante. Nos cães as avaliações histológicas foram 

tardias, constatando-se, aos 15 meses de pós-operatório, regeneração de todas as 
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camadas da bexiga no local do implante de SIS, com a diferença na quantidade e na 

organização das fibras musculares, as quais eram menores e desorganizadas, quando 

comparadas às do tecido nativo (KROPP, 1998).  

 No implante vesical de membrana de pericárdio caprino conservado em glicerina 

a 98%, em gatos, verificou-se, mediante a análise dos exames radiográficos, que 

57,14% dos animais apresentaram uma recuperação satisfatória, com adequada 

distensão da parede da bexiga; e, em 42,86%, houve deiscência de sutura, devido à má 

coaptação (GURGEL & CORTEZ FILHO, 2001). 

 NUININGA et al. (2004) implantaram a SIS e uma membrana de matriz de 

colágeno, processada a partir da SIS, na bexiga de 56 coelhos, albinos neozelandeses. 

Após 15 dias do procedimento cirúrgico, verificaram ausência de epitélio no local do 

implante e intensa reação inflamatória; contudo, aos 30 dias, constataram, na maioria 

dos casos, presença de epitélio, além de algumas células de músculo liso, as quais 

formavam camadas que seguiam a orientação das fibras musculares nativas, 

apresentando similaridade com estas fibras. Já, aos 60 e 90 dias de pós-operatório, não 

havia diferença entre o tecido nativo e a área de implante. Em alguns animais, 

observaram a formação de cálculos e, em 21 casos, a ocorrência de incrustação na 

biomatriz. O pH da urina de todos os animais variou de 7,5 a 8,5, com altos níveis de 

urato; a urocultura para pesquisa de bactérias gram negativas e positivas foi negativa, 

ou seja, não havia infecção.  

 No emprego de submucosa de intestino delgado suíno, como retalho para 

aumento da capacidade vesical em cães, não se verificaram complicações 

macroscópicas na região do implante e todos os animais sobreviveram à cirurgia. 

Microscopicamente, aos 30 dias de pós-operatório, notou-se presença de processo 

inflamatório crônico, principalmente adjacente ao fio (poliguecaprone-Monocryl®) de 

sutura; expressiva neovascularização; urotelização total da região do implante; 

proliferação de fibroblastos; e grande quantidade de tecido muscular (GRECA et al; 

2004). 

 Ao se induzir defeitos experimentais na parede da bexiga e posterior reparação 

com matriz extracelular derivada de tecido vesical homólogo, em 18 coelhos, apenas 
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um animal veio a óbito em decorrência de reação imunogênica ao material implantado. 

Nos demais, nenhuma outra complicação, como a formação de cálculos e de 

divertículos ou a presença de infecção, foi observada. Aos sete dias de pós-operatório, 

à microscopia de luz, verificaram-se migração de urotélio para o local de implante, bem 

como a presença de células musculares na sua periferia; no 10o dia havia urotelização 

total da matriz e bandas musculares desorganizadas; decorridos 30 dias do 

procedimento cirúrgico, além de revestimento epitelial e ocorrência de feixes de fibras 

musculares, evidenciou-se a presença de vasos. Já, aos 90 dias, a região de implante 

da matriz apresentou tecido semelhante ao nativo (YANG et al., 2005). 

2. Emprego do peritônio bovino em cirurgias reparadoras 

Na esofagoplastia cervical experimental, em cães, foi empregada membrana de 

peritônio autóloga ou homóloga, conservada em glicerina a 98%, verificando-se a 

orientação satisfatória no processo de reparação da parede esofágica e o 

restabelecimento da integridade anatômica e funcional deste órgão. Sob análise 

histológica, aos sete e 15 dias de pós-operatório, na interface do implante com o tecido 

nativo havia descontinuidade das camadas teciduais, com preenchimento por fibras 

colágenas, células inflamatórias e neovasos. Já, aos 30, 60, 90 e 120 dias de 

observação, a mucosa estava totalmente recoberta por epitélio e o implante de peritônio 

não pôde ser visibilizado (DALECK et al., 1987). 

  Também, quando utilizado por DALECK et al. (1988), na substituição de retalho 

diafragmático de cão, constatou-se com esse implante a capacidade de auxiliar e 

orientar o processo de proliferação do tecido conjuntivo, ao propiciar a continuidade da 

parede diafragmática nativa. Não se verificou aderência de nenhuma estrutura da 

cavidade torácica, apenas do fígado ao local do implante. Aos sete dias do pós-

operatório, observou-se, microscopicamente, a presença de células inflamatórias 

polimorfonucleares (PMN) e mononucleares (MN) adjacentes ao implante, além da 

proliferação de fibroblastos; aos 15 e 30 dias a membrana era facilmente identificável, 

notaram-se células inflamatórias (PMN e MN) e a fibroplasia era mais evidente; aos 60 
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dias de observação o infiltrado inflamatório constituía-se de MN, a membrana ainda 

estava presente, havia fibras musculares e colágenas. 

 Em cistoplastia dorsal realizada em cães machos, DALECK et al. (1989) 

observaram aderências entre o local do implante com: intestino delgado, reto e epiplon; 

além da projeção de trabéculas ósseas para o lúmem vesical. Microscopicamente, 

constataram proliferação do tecido conjuntivo do implante, com formação de tecido de 

granulação e áreas de degeneração do colágeno, acompanhadas de mineralização e 

metaplasia óssea. 

 Esta membrana, ao ser empregada na reparação de hérnia perineal, em 13 cães, 

proporcionou adequada reparação do diafragma pélvico; não se observou presença de 

fístulas, fato que poderia indicar rejeição à membrana peritoneal, entretanto, em dois  

animais ocorreu deiscência de sutura de pele, com exposição do epiplon, sendo 

devidamente corrigida (DALECK et al., 1992). 

 Experimentalmente, o peritônio bovino conservado em glicerina a 98% foi 

utilizada na tenoplastia do tendão do calcâneo de 21 cães, apresentando evolução 

satisfatória durante todos os períodos de observação (30, 60, 90 e 120 dias).  

Ocorreram aderências do implante com tecidos adjacentes, porém estas eram mais 

evidentes nos primeiros períodos de observação. Sob microscopia de luz, verificou-se 

que o peritônio estava presente em todos os momentos, com infiltrado inflamatório 

composto por células mononucleares ao seu redor, principalmente nos primeiros dias; 

notou-se, ainda, neovascularização e proliferação fibroblástica, em que as fibras 

colágenas se tornavam mais organizadas ao longo do tempo (COSTA NETO et al., 

1999). 

3. Emprego da Biomembrana de látex natural 

No implante da biomembrana em substituição parcial de segmento esofágico 

cervical de oito cães, MRUÉ (1996) verificou que, em média, no décimo dia após o 

procedimento, todos os animais expeliram as próteses, que apareceram íntegras nas 

fezes. Ao realizarem endoscopias e colheita de material para análise histológica, 
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constataram presença de tecido esofágico neoformado semelhante ao tecido nativo, 

com epitelização, fibras musculares de tamanho variados e acentuada 

neovascularização. 

A biomembrana foi utilizada como implante transitório em miringoplastia de 35 

pacientes humanos com perfuração timpânica, em graus variáveis, verificando-se que 

em 100% dos casos a reparação foi acelerada e apresentou intensa neovascularização 

(OLIVEIRA et al., 1998). 

 O biopolímero foi inicialmente utilizado, na rotina clínica médica, para tratamento 

de úlceras crônicas de membros inferiores. POTÉRIO-FILHO et al. (1999) aplicaram a 

membrana sob forma de curativos diários em 11 pacientes que possuíam úlceras 

isquêmicas nessa região há mais de quatro meses, observando a acelerada ocorrência 

de reparação tecidual, decorrente da potente ação angiogênica do produto. Seis 

pacientes apresentaram recuperação completa das úlceras, quatro tiveram resolução 

de até 50% da ferida e em somente um indivíduo a regeneração foi mínima. Salienta-se 

que, em nenhum caso, constataram reação adversa advinda do uso do produto. 

 O biopolímero foi implantado em substituição a fragmento de pericárdio, em 

cães, mostrando-se efetivo: houve a regeneração da serosa original, sem sinais de 

infecção local. Não foi observada aderência da membrana a nenhuma estrutura da 

cavidade torácica. Quanto aos aspectos histológicos da interface do implante com o 

tecido nativo pôde-se evidenciar proliferação fibroblástica e vascular, infiltrado linfo-

plasmocitário, além de crescente revestimento mesotelial, a partir do décimo dia de pós-

operatório (SADER et al., 2000).  

 Em 21 pacientes que apresentavam úlceras crônicas de membros inferiores, 

secundárias, tanto a insuficiência venosa isolada, quanto associadas à hipertensão 

arterial, 16 foram submetidos a terapêutica com biomembrana e cinco com neomicina 

pomada. Decorridos sete dias de tratamento, em todos os indivíduos, em que se aplicou 

a membrana, observou-se presença de tecido de granulação; e, em média de 41,4 dias, 

mediante exame histopatológico, evidenciou-se reepitelização (FRADE et al., 2002a). 

 Em uma mulher com úlcera de aspecto necrótico e sensibilidade dolorosa local, 

nos membros inferiores, em decorrência de diabete tipo II, o biopolímero foi aplicado na 
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lesão em dias alternados e após uma semana, constatou-se tecido de granulação 

presente além da ausência de dor. No 15o dia de tratamento, havia reparação em 70% 

da lesão; e no quarto mês, o local da ferida estava totalmente reepitelizado (FRADE et 

al., 2002b). Este evento também foi constatado em outros quatro pacientes portadores 

de diabetes tipo II que apresentavam, há mais de seis meses, úlceras em membros 

inferiores não responsivas às terapias convencionais (FRADE et al., 2004b). 

 Ao se utilizar o biopolímero na miringoplastia de 200 humanos com perfuração 

timpânica, averiguou-se que, em média, aos 28 dias de pós-operatório, houve “pega” 

total do implante em 90,5%; também foi observada a ocorrência de exuberante 

neovascularização e hiperemia, fato este não comumente verificado em Miringoplastias 

clássicas. Após dois meses da intervenção, os tímpanos estavam normais (OLIVEIRA 

et al., 2003). 

 Experimentalmente, na reconstrução conjuntival de 15 coelhos, a biomembrana 

não aderiu ao tecido subjacente e manteve-se fixa somente pelos fios de sutura; a 

recuperação foi satisfatória em nove animais, sugerindo que a membrana acelerou a 

reparação da conjuntiva, à semelhança do que ocorre quando implantada em outros 

tecidos. No estudo histopatológico foi relevante a presença de elevado número de 

vasos, por campo óptico que foram analisados mediante escore, sendo estes o dobro 

do constatado no tratamento convencional, este fato confirma a capacidade desta 

membrana em promover a neoangiogênese, além de propiciar rápida epitelização, que 

pôde ser constatada aos cinco dias de pós-operatório (PINHO et al., 2004). 

 A biomembrana de látex natural com polilisina a 0,1% foi utilizada no tratamento 

cirúrgico de um cão da raça Poodle, macho de 10 anos de idade que apresentava 

hérnia perineal esquerda. O biomaterial foi suturado aos músculos da região, visando à 

oclusão do anel herniário. A membrana induziu a formação de um arcabouço de tecido 

fibroso, reconstruindo o diafragma pélvico e evitando recidivas; todavia, houve a 

necessidade de remoção do implante após cinco meses de pós-operatório, uma vez 

que surgiu um orifício de drenagem na região operada (PAULO et al., 2005a). 

 A eficácia do implante de três tipos de materiais (biomembrana de látex sem 

polilisina 0,1%, com polilisina 0,1% e malha de marlex), utilizados na reparação de 
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defeitos iatrogênicos da parede muscular abdominal ventral de 31 ratos Wistar, foi 

analisada, aos cinco e 120 dias após o procedimento cirúrgico, por meio de avaliação 

histopatológica de fragmentos da lesão. Verificou-se, então, a eliminação de ambas as 

biomembranas de látex, em período médio de 13,8 dias após o seu implante, com a 

permanência de tecido fibroso, que sustentou a parede abdominal, tal ocorrência 

também foi verificada com o uso da tela de márlex, embora este material necessitou de 

retirada mecânica, pois não foi eliminado (PAULO et al., 2005b). 

 RABELO et al. (2005) utilizaram o compósito de látex, poliamida e polilisina a 

0,1% na correção cirúrgica de hérnias umbilicais recidivantes em 12 bovinos leiteiros. 

Macroscopicamente, verificaram associação intensa entre o tecido conjuntivo 

neoformado e o tecido muscular adjacente, promovendo adequada estabilidade. Além 

disto, sob microscopia de luz, constataram, aos 15 dias de pós-operatório, proliferação 

de fibroblastos, neovascularização, áreas com a presença de hemácias e infiltrado 

inflamatório composto por células PMN e MN; aos 30 e 40 dias de observação, a 

neovascularização não era tão evidente e no infiltrado inflamatório predominavam os 

macrófagos. 
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III. MATERIAL E MÉTODOS 

1. Animais 

 Utilizaram-se 36 coelhos albinos, da raça Nova Zelândia Branco, adultos, 

machos inteiros e com peso entre 2Kg a 2,5Kg provenientes do criatório “Chácara 

União”, localizado na cidade de Taquaritinga, SP, Brasil. 

 Os animais foram mantidos, durante a fase experimental, em gaiolas individuais 

de 80cm x 50cm x 35cm localizadas no Biotério do Departamento de Morfologia e 

Fisiologia Animal, da FCAV, Câmpus de Jaboticabal, UNESP, e receberam tanto ração1

quanto água à vontade. 

 Os coelhos foram distribuídos, aleatoriamente, em três grupos experimentais 

com 12 animais cada, denominados: grupo biomembrana (GB), grupo peritônio bovino 

(GP) e grupo controle (GC). 

2. Considerações éticas 

 O projeto de pesquisa foi aprovado pela Comissão de Ética e Bem Estar Animal 

(CEBEA) da FCAV, Câmpus de Jaboticabal, UNESP, sob protocolo n° 023232-05, pois 

está de acordo com os Princípios Éticos na Experimentação Animal, adotado pelo 

Colégio Brasileiro de Experimentação Animal (COBEA). 

3. Aquisição da membrana peritônio bovino 

 A colheita de peritônio bovino foi realizada no frigorífico Bom Demais, localizado 

na cidade de Taquaritinga, SP, Brasil, devidamente inscrito nos Órgãos de Vigilância 

Sanitária, certificando que o material era proveniente de animais hígidos. 

                                           
1 Purina, Linha Natural Coelhos, Caixa Postal 21100, CEP 04602-970 
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 O material foi obtido mediante a dissecação, individualização e ressecção de 

retalhos, com dimensões variadas, do peritônio parietal da cavidade abdominal das 

carcaças.  

 Após a colheita, os fragmentos de peritônio foram lavados em água corrente para 

retirada de sujidades, sangue e tecidos aderentes. Em seguida, foram acondicionados 

em frasco de vidro contendo glicerina a 98%, onde permaneceram totalmente imersos 

para conservação e armazenamento, sob temperatura ambiente, por período superior a 

30 dias (DALECK et al., 1988).  

4. Aquisição da biomembrana de látex natural 

 A biomembrana de látex natural, nome comercial Biocure® produzida pela 

empresa Pelenova Biotecnologia S. A., inscrita no CNPJ sob o n° 05 051 581/0001-01, 

foi fornecida pelo Prof. Dr. Joaquim Coutinho Netto do Departamento de Bioquímica e 

Imunologia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, 

Ribeirão Preto, SP, Brasil. 

 O produto foi mantido em sua embalagem original, em local fresco e seco, até o 

momento do procedimento cirúrgico.  

5. Delineamento experimental 

5.1 Pré-operatório 

  

 Para realização da técnica de cistoplastia, posteriormente ao jejum alimentar e 

hídrico de 12 e 4 horas, respectivamente, cada coelho foi submetido à medicação pré-

anestésica com acepromazina 1% 2  (1mg/Kg) e butorfanol 3  (1mg/Kg), ambos via 

intramuscular (IM). Em seguida, a veia auricular intermediária (BARONE, 1996) foi 

                                           
2 Acepran a 1%-Univet S.A. R. Clímaco Barbosa, 700. São Paulo – SP 
3 Tengesic - Fort Dodge Saúde Animal Ltda. Rod. Luiz Fernando Rodrigues, 1701. Campinas – SP 
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canulada com catéter número 24, ao qual se acoplou, por meio de um equipo, frasco 

com solução fisiológica de NaCl a 0,9%, que foi mantida em infusão contínua e lenta até 

o término do procedimento cirúrgico.  

Na sequência, a indução anestésica foi conduzida com a associação de 

tiletamina e zolazepam4, na dose de 10mg/Kg, por via intravenosa (IV).  

Para manutenção anestésica utilizou-se o anestésico volátil halotano5, por meio 

de máscara conectada a um circuito semi-fechado. 

 Cada coelho foi posicionado em decúbito dorsal e, posteriormente, efetuou-se 

ampla tricotomia da região abdominal caudal, seguida de anti-sepsia com álcool e iodo 

povidine.6

 Os animais foram monitorados durante todo período anestésico, avaliando-se 

parâmetros tais como freqüência cardíaca e respiratória, qualidade de pulso e 

temperatura. 

5.2 Trans-operatório 

  

 Realizou-se incisão de pele retro-umbilical na linha média do abdômen, divulsão 

do tecido subcutâneo, abertura, em estocada, da musculatura abdominal sobre a linha 

alba, com seu posterior prolongamento cranial e caudal utilizando-se uma tesoura 

cirúrgica reta, ponta romba. A bexiga foi devidamente isolada do restante da cavidade 

com compressas úmidas (Figura 1), quando repleta, efetuava-se cistocentese intra-

operatória com auxílio de uma seringa de 10mL e agulha 25 x 8 nela acoplada, até seu 

completo esvaziamento, evitando-se não contaminar a cavidade com urina (STONE, 

1996; FOSSUM, 2002). 

                                           
4 Zoletil 50. Virbac do Brasil Ind. E Com. Ltda. Av. eng. Eusébio Stevaux, 1368 São Paulo – SP 
5 Tanohalo. Cristália Prod. Quím. Farm. Ltda. Rod. Itapira-Lindóia, Km 14 Itapira – SP 
6 Riodene. Ind. Farm. Rioquímica Ltda. Av. Tarraf, 2590/2600. São José do Rio Preto – SP 
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Colocaram-se dois pontos de reparo na extremidade cranial e dois na 

extremidade caudal do plano a ser incisado, para auxiliar e facilitar a manipulação do 

órgão (STONE, 1996). 

 As diferenças no procedimento cirúrgico entre os grupos foram: 

• para os grupos GB e GP:  

Baseando-se em NUININGA et al. (2004), da face ventral da vesícula urinária, 

após incisão em estocada, retirou-se um fragmento de 1,5cm x 1,5cm com auxílio de 

uma tesoura Metzembauer (Figura 2). Em seguida, este fragmento foi substituído por 

outro de biomembrana (Figuras 3 e 4) ou de membrana peritônio bovino, de mesma 

dimensão.  

Figura 1.  Fotografia da bexiga de coelho, macho, adulto, da raça Nova 
Zelândia Branco, no período trans-operatório, isolada, antes 
de seu posicionamento para realização de cistoplastia. A ����
indica sua margem lateral e a “d” sua face dorsal. Nota-se 
que a vesícula urinária estava repleta. 

d
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Figura 3.   Fotografia da bexiga (����) de coelho, macho, adulto, da raça 
Nova Zelândia Branco, no período trans-operatório, onde se 
verifica o posicionamento do implante de Biomembrana 
(Bm). 

Bm 

Figura 2. Fotografia da bexiga de coelho, macho, adulto, da raça Nova 
Zelândia Branco, no período trans-operatório, da qual foi 
retirado um fragmento de sua face ventral. Observa-se 
fixação de fios de reparo (����) e a luz do órgão ( * ). 

*
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No caso do emprego da membrana peritônio bovino, previamente ao seu 

implante, colocou-se o fragmento (Figura 5) em recipiente estéril, imerso em solução 

fisiológica de NaCl a 0,9% acrescida de solução contendo 0,5g de ampicilina sódica7, 

por 10 minutos (DALECK et al., 1987 e 1988); transcorrido este tempo, ele foi removido 

da solução e implantado na parede vesical (Figura 6).  

                                           
7 Ampicilina Veterinária Injetável. Univet S.A. R. Clímaco Barbosa, 700. São Paulo – SP 

Figura 4. Fotografia da bexiga de coelho, macho, adulto, da raça Nova 
Zelândia Branco, no período trans-operatório, onde se 
observa o implante de Biomembrana (Bm) totalmente fixado 
à parede vesical. 

Bm 
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Figura 6. Fotografia da bexiga de coelho, macho, adulto, da raça Nova 
Zelândia Branco, no período trans-operatório, na qual se 
verifica o implante de peritônio bovino (PB) totalmente fixado 
à parede vesical. 

PB 

PB 

Figura 5. Fotografia do retalho de peritônio bovino (PB).
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A Biomembrana foi retirada de sua embalagem original de maneira asséptica e 

instantaneamente implantada. Em ambos os casos, primeiramente, fixou-se cada lado 

do fragmento de membrana com pontos simples de reparo, com fio absorvível sintético 

(poliglactina 910) 5-0 8, seguido de sutura simples e contínua, em único plano, entre os 

pontos de reparo, empregando-se o mesmo fio. A sutura não foi perfurante total, 

transpassaram-se as camadas sero-muscular, a fim de evitar o contato do fio com a luz 

do órgão e, por conseqüência, um possível acúmulo de concreções e cálculos por 

causa deste material. Fundamentado em NUININGA et al. (2004) e KROPP (1998), 

fixaram-se ao redor da interface implante com tecido nativo, nas camadas sero-

muscular, quatro pontos simples e separados, com fio inabsorvível sintético (náilon) 3-

06, para possibilitar uma referência futura da região do implante. 

• para o grupo GC: 

Realizou-se uma incisão longitudinal na face ventral da bexiga de 

aproximadamente 1,5cm, longitudinalmente. Em seguida, realizou-se uma cistorrafia 

com fio absorvível sintético (poliglactina 910) 5-0 em dois planos de sutura de padrão 

inversor (cushing/cushing), incluindo somente as camadas seromuscular (FOSSUM, 

2002).   

Nos três grupos (GB, GP e GC) a parede abdominal foi fechada, com pontos em 

“X”, utilizando-se fio inabsorvível sintético (náilon) 2-0; o tecido subcutâneo foi reduzido, 

por meio de sutura simples e contínua, com fio absorvível sintético (poliglactina 910) 2-

0; e a sutura de pele foi realizada com fio inabsorvível sintético (náilon) 3-0, em pontos 

simples e separados. 

 O procedimento cirúrgico foi realizado no Setor de Obstetrícia Veterinária do 

Departamento de Medicina Veterinária Preventiva e Reprodução Animal, da FCAV, 

Câmpus de Jaboticabal, UNESP, sob supervisão e colaboração do Prof. Dr. Gilson 

Hélio Toniollo. 

 Não foi realizada a omentopexia, pois um dos objetivos do presente estudo era a 

observação de possíveis aderências de estruturas adjacentes ao local do implante. 

                                           
8 Ethicon. Johnson & Johnson Medical Devices & Diagnostics Group – Brasil 
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5.3 Pós-operatório 

No período pós-operatório, nenhum coelho foi mantido com sonda uretral e, 

assim que completamente recuperados da anestesia, receberam ração e água à 

vontade. 

 Instituiram-se terapias antimicrobiana com sulfa-trimetoprim9 (15mg/Kg), via oral 

(VO), a cada 12 horas, durante sete dias consecutivos e antiinflamatória com flunexina-

meglumina 10  (1mg/Kg), via subcutânea (SC), a cada 24 horas durante três dias 

subseqüentes. A limpeza da ferida cirúrgica foi feita com iodo povidine, a cada 24 

horas, durante sete dias. Para evitar deiscência de sutura de pele decorrente de 

traumas, colocou-se, em todos os animais, colar elizabetano e bandagem de 

esparadrapo na região das falanges proximal, média e distal de seus membros pélvicos. 

 Cada animal foi avaliado, no período pós-operatório imediato quanto à 

recuperação anestésica e a cada 12 horas durante os sete primeiros dias e, 

posteriormente, a cada 48 horas, por todo o período até a colheita do material a ser 

analisado, quanto às seguintes características: aspecto da ferida cirúrgica, estado geral 

do coelho, ingestão de alimento e água e aspecto da urina e das fezes, quando 

presentes no recinto, bem como aferição da temperatura retal.   

Para serem efetuadas avaliações macroscópicas e histológicas, os coelhos 

foram eutanasiados mediante a administração de dose elevada (150 a 200mg/Kg) de 

tiopental sódico11, por via IV, procurando evitar qualquer tipo de desconforto ao animal. 

 Estas avaliações ocorreram em quatro tempos distintos a saber: aos sete, 14, 30 

e 60 dias pós-operatórios, sendo que três coelhos de cada grupo experimental (GB, GP 

e GC) foram eutanasiados em cada tempo.  

                                           
9 Bacteracin suspensão. Lab. Teuto Brasileiro S/A. ZP7 – D, módulo 11, quadra 13, DAIA. Anápolis – GO 
10 Banamine. Schering Plough Coopers. Av. Sir Henry Wellcome, 335. Cotia – SP 
11 Thionembutal. Abbott Labs. do Brasil Ltda. R. Nova York, 245. São Paulo – SP 
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5.4 Avaliação macroscópica da região do implante 

 Em seqüência à eutanásia, a cavidade abdominal de cada coelho foi aberta e a 

respectiva bexiga investigada quanto à ocorrência de aderências, falha no implante, 

necrose, fístula, inflamação local, presença de muco, incrustações e cálculos na luz do 

órgão. 

  Na presença de cálculos, estes eram colhidos e acondicionados em frascos e 

enviados para análise laboratorial, para identificação de sua composição. Caso a bexiga 

estivesse repleta, colhia-se quantidade significativa de urina para posteriores análises 

laboratoriais (urinálise e sedimentoscopia) e urocultura para pesquisa de bactérias e 

fungos. 

As análises laboratoriais e a urocultura foram efetuadas de acordo com técnicas 

usuais preconizadas pelos Laboratórios de Patologia Clínica Veterinária do Hospital 

Veterinário “Governador Laudo Natel” e de Microbiologia Veterinária, respectivamente, 

ambos pertencentes à FCAV, Câmpus de Jaboticabal, UNESP. 

5.5 Avaliação microscópica da região do implante 

 Após avaliação macroscópica, fragmentos de aproximadamente 1cm2, contendo 

a interface implante com tecido nativo, foram colhidos (Esquema 1) e fixados em 

solução tamponada de formol a 10%, sendo posteriormente incluídos em Histosec® 12 

(TOLOSA et al., 2003) e em Historesin®13, segundo procedimento usual.  

                                           
12 Merck KGaA. 64271 Darmstadt. Germany 
13 Leica Microsystems Nussloch Gmbh. Heidelberger Str. 17-19. Germany. 
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Para inclusão em Histosec®, lavou-se o material em álcool a 70%, durante sete 

dias, para retirar o excesso do fixador. Em seguida, os fragmentos foram submetidos à 

desidratação, em concentrações crescentes de álcool (70 a 100%), por 

aproximadamente 90 minutos. Após este procedimento, a fase de embebição em 

Histosec® por 90 minutos, à temperatura entre 60°C a 70°C, procedendo-se a inclusão. 

Em seguida, realizou-se a microtomia dos blocos obtidos em micrótomo automático 

(Leica, RM 2155), com auxílio de navalhas descartáveis, obtendo-se cortes de 5µm de 

espessura, que foram fixados em lâminas e submetidos às colorações por Hematoxilina 

e Eosina (HE) e Tricrômico de Masson (TM). 

 Para a inclusão em Historesin® o material foi lavado em tampão fosfato a 0,1M, 

pH 7,4, durante 8 dias consecutivos para retirada do excesso de fixador. Seguida esta 

etapa, iniciou-se o processo de desidratação em álcool a 70%, seguido da conservação 

em álcool a 80%, sob refrigeração. A infiltração do material deu-se em solução 

constituída por historesina e álcool a 80%, por aproximadamente quatro horas. Em 

seguida, incluiu-se em histolmold para a polimerização inicial em temperatura ambiente 

durante 15 a 30 minutos e, para polimerização final, as amostras foram colocadas em 

estufa à temperatura de 37,5°C, por uma semana. Efetuou-se microtomia em micrótomo 

Esquema 1.  Esquema ilustrativo da face ventral da bexiga de coelhos. Em A, 
verificam-se a região do implante (����), o plano sagital de corte (*) para 
a colheita e o fragmento colhido (�). Em B, observam-se a região do 
implante (����), o plano transversal de corte (*), para a colheita e o 
fragmento que foi colhido (�). 

A B

*

*
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automático (Leica, RM 2155), com auxílio de navalhas de vidro, obtendo-se cortes de 1 

a 3 µm de espessura, que foram fixados em lâminas e submetidos às colorações de 

Hematoxilina e Eosina (HE) e de Azul de Toluidina (AT). 

Este procedimento foi realizado no Departamento de Morfologia e Fisiologia 

Animal da FCAV, Câmpus de Jaboticabal, UNESP. 

Todas as preparações foram fotodocumentadas em microscópio Leica DM 

5000B. Procedeu-se a mensuração do diâmetro dos pseudo-eosinófilos com auxílio do 

“Software Leica Application Suite” 

6. Análise estatística 

 Para o estudo comparativo da eficácia das membranas no processo de 

reparação da bexiga, foi utilizado o delineamento experimental inteiramente ao acaso 

em parcelas subdivididas no tempo, com dois grupos como tratamento principal (duas 

membranas) e três períodos de avaliação como subtratamentos e três repetições (três 

coelhos por grupo x tempo) (SAMPAIO, 2002). Não se considerou o período de sete 

dias de pós-operatório, pois houve dificuldade na caracterização celular e, 

conseqüentemente, em sua contagem.

 Realizou-se o teste de Tukey a 1% e 5% de probabilidade (SAMPAIO, 2002) 

para cada perfil celular observado à microscopia de luz: vasos, fibroblastos, pseudo-

eosinófilos, linfócitos, macrófagos e fibras musculares. 

 Esta análise estatística foi efetuada pelo programa STAT, da FCAV, Câmpus de 

Jaboticabal, UNESP.  
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IV. RESULTADOS  

1. Parâmetros observados no período pós-operatório 

No período pós-operatório, observou-se que, mediante o protocolo anestésico 

empregado, os animais apresentaram recuperação satisfatória, voltando a se alimentar 

de ração e a ingerir água à vontade. Nenhum deles apresentou anorexia ou qualquer 

outra alteração advinda da anestesia. 

 Transcorrido o período de 24 horas do procedimento cirúrgico, não foram 

observadas alterações fisiológicas referentes à defecação e à micção.  

 A temperatura corpórea foi aferida a cada 24 horas durante os sete primeiros 

dias de pós-operatório, mantendo-se, em todos os coelhos, em média, 39 ºC. 

 Verificou-se, nos quatro primeiros dias de pós-operatório, que a região adjacente 

à ferida cirúrgica apresentava rubor e sensibilidade dolorosa ao toque, diminuindo no 

decorrer do período avaliado; em nenhum animal ocorreu deiscência de sutura de pele. 

2. Avaliação macroscópica da região do implante 

 Após a eutanásia dos coelhos pertencentes aos grupos GB, GP e GC, aos sete, 

14 e 30 dias de pós-operatório, e posterior abertura das respectivas cavidades 

abdominais, não se observou, em nenhum caso, presença de sinais macroscópicos de 

rejeição e sequer falhas no implante, presença de muco e tampouco, sinais de necrose 

ou de fístula. 

 Em todos os coelhos, verificou-se variação da bexiga quanto ao tamanho, 

formato, posição e sintopia, dependendo da quantidade de urina nela armazenada, ou 

seja, quando vazia apresentava-se como massa densa, piriforme, com parede espessa 

e lúmen desprezível, inserindo-se na parede ventral da cavidade pélvica; e quando 

repleta assumia formato ovóide, com parede adelgaçada e distendida ao longo da 

cavidade abdominal. 
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2.1 Grupo Biomembrana (GB) 

 Macroscopicamente, verificou-se, nos animais eutanasiados aos sete dias de 

pós-operatório, a ocorrência de aderências da área do implante com as seguintes 

estruturas: peritônio parietal da parede ventral do abdômen (100% dos casos-três 

animais), porção final de duodeno (33,33% dos casos-um animal), segmento jejunal 

(33,33% dos casos-um animal) e, em um animal (33,33% dos casos), ao testículo 

(Figura 7). 

Figura 7.  Fotografia da vista da região ventral interna do abdômen de coelhos, machos, adultos, da 
raça Nova Zelândia Branco, eutanasiados aos sete dias de pós-operatório, evidenciando 
a bexiga (�). Em A, verificam-se aderências do implante de Biomembrana (����) ao 
peritônio parietal (����) da parede ventral do abdômen (����) e à porção final do duodeno (*). 
Em B, observam-se aderências do implante de Biomembrana (����) ao peritônio parietal 
(����) da parede ventral do abdômen (����), à porção de jejuno (*) e ao testículo (�). 

����

A B

����*
*

����

����

����

����

����
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Nos coelhos deste mesmo grupo experimental, que foram eutanasiados aos 14 

dias de pós-operatório, notaram-se aderências da região do implante com o peritônio 

parietal da parede ventral do abdômen (100% dos casos-três animais), com a porção 

final de duodeno (33,33% dos casos-um animal) (Figura 8) e, em um animal (33,33% 

dos casos), com o testículo (Figura 9). 

  

Figura 9. Fotografia da vista da região ventral interna do 
abdômen de coelho, macho, adulto, da raça 
Nova Zelândia Branco, eutanasiado aos 14 
dias de pós-operatório, evidenciando a bexiga 
(�). Observa-se aderência (����) do testículo (�) 
à região adjacente ao implante de 
Biomembrana (����). 

����

����

����

Figura 8.  Fotografia da vista da região ventral interna do abdômen de coelhos, machos, adultos, da 
raça Nova Zelândia Branco, eutanasiados aos 14 dias de pós-operatório, evidenciando a 
bexiga (�). Em A, verifica-se aderência do implante de Biomembrana (����) ao peritônio 
parietal (����) da parede ventral do abdômen (����). Em B, notam-se aderências da região do 
implante de Biomembrana ao peritônio parietal (����) da parede ventral do abdômen (����) e 
à porção final do duodeno (*).  

����

*

A B

����

����

�
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Nos animais, eutanasiados aos 30 dias de pós-operatório, verificaram-se 

aderências da área do implante com o peritônio parietal da parede ventral do abdômen 

(100% dos casos-três animais) e, em um caso (33,33% dos casos), com o ceco (Figura 

10). 

  

 Aos 60 dias de pós-operatório, constataram-se tanto a porção final do duodeno 

(33,33% dos casos-um animal), quanto o peritônio parietal da parede ventral do 

abdômen (100% dos casos- três animais), aderidos ao local do implante (Figura 11).

  

����

Figura 10. Fotografia da vista da região ventral interna do abdômen de coelhos, machos, adultos, da 
raça Nova Zelândia Branco, eutanasiados aos 30 dias de pós-operatório, evidenciando a 
bexiga (b). Em A, verifica-se aderência (����) da região do implante de Biomembrana ao 
peritônio parietal (����) da parede ventral do abdômen. Em B, nota-se aderência (����) da 
região do implante de Biomembrana ao ceco (¤). 

A

����

¤
����

B

A

*
����

����

B

*

����
����

Figura 11. Fotografia da vista da região ventral interna do abdômen de coelho, macho, adulto, da raça 
Nova Zelândia Branco, eutanasiado aos 60 dias de pós-operatório, evidenciando a bexiga 
(�). Em A e, em destaque, em B, constatam-se aderências (����) da região do implante de 
Biomembrana à porção final de duodeno (*) e ao peritônio parietal (����) da parede ventral 
do abdômen. 
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 Em todos os tempos de observação, as aderências foram desfeitas 

manualmente, sem dificuldades. 

2.2 Grupo Peritônio Bovino (GP) 

 Quanto ao grupo peritônio bovino, observou-se aos sete dias de pós-operatório, 

em todos os animais, somente aderência da área do implante com o peritônio parietal 

da parede ventral do abdômen (Figura 12).  

Nos animais, deste mesmo grupo, eutanasiados aos 14 dias de pós-operatório, 

constataram-se aderências do local do implante com o peritônio parietal da parede 

ventral do abdômen (100% dos casos-três animais) e, em um animal (33,33% dos 

casos), com o testículo (Figura 13). 

Figura 12. Fotografia da vista da região ventral interna do abdômen de coelhos, machos, adultos, da 
raça Nova Zelândia Branco, eutanasiados aos sete dias de pós-operatório, evidenciando 
a bexiga (�). Nas figuras A e B, verificam-se aderências da região do implante de 
peritônio bovino ao peritônio parietal (�) da parede ventral do abdômen (����). 

����

B

����

A

�
�
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Aos 30 dias de pós-operatório, verificaram-se aderências da área do implante 

com o peritônio parietal da parede ventral do abdômen (100% dos casos-três animais) 

e, em três animais (100% dos casos), com o testículo (Figura 14). 

  
A B 

����

����

����

����

����

Figura 14. Fotografia da vista da região ventral interna do abdômen de coelhos, machos, adultos, da 
raça Nova Zelândia Branco, eutanasiado aos 30 dias de pós-operatório, evidenciando a 
bexiga (�). Em A observa-se aderência (����) da região do implante de peritônio bovino 
ao peritônio parietal (����) da parede ventral do abdômen. Em B, constata-se aderência 
(seta) da região do implante de peritônio bovino ao testículo (�). 

Figura 13. Fotografia da vista da região ventral interna do 
abdômen de coelho, macho, adulto, da raça 
Nova Zelândia Branco, eutanasiado aos 14 dias 
de pós-operatório, evidenciando a bexiga (�). 
Notam-se aderências da região do implante de 
peritônio bovino ao peritônio parietal (�) da 
parede ventral do abdômen (����) e ao testículo 
(�). 

����

����

�
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Nos coelhos eutanasiados aos 60 dias de pós-operatório, o testículo (33,33% 

dos casos-um animal), o ceco (33,33% dos casos-um animal), o jejuno (33,33% dos 

casos-um animal) e o peritônio parietal da parede ventral do abdômen (100% dos 

casos-três animais) estavam aderidos à região do implante (Figura 15). 

As aderências que ocorreram aos sete, 14, 30 e 60 dias pós-operatório, neste 

grupo, puderam ser desfeitas manualmente, porém com resistência e, em alguns 

animais, somente por divulsão com auxílio de tesoura. 

2.3 Grupo Controle (GC) 

Neste grupo, nos períodos sete e 14 dias de pós-operatório, foram verificadas, 

em todos os animais aderências da face ventral da bexiga ao peritônio parietal da 

parede ventral do abdômen (Figura 16). 

Figura 15. Fotografia da vista da região ventral interna do abdômen de coelho, macho, adulto, da raça 
Nova Zelândia Branco, eutanasiado aos 60 dias de pós-operatório, evidenciando a bexiga 
(�). Em A constata-se aderência (����) da região do implante de peritônio bovino ao 
testículo (�). Em B, observam-se aderências (����) da região do implante de peritônio bovino 
ao ceco (¤), ao jejuno (�) e ao peritônio parietal (¤) da parede ventral do abdômen. 

B

¤
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Aos 30 dias de pós-operatório, havia aderência da face ventral da bexiga ao 

peritônio parietal da parede ventral do abdômen, entretanto, de forma menos acentuada 

(Figura 17). 

����

����

Figura 17. Fotografia da vista da região ventral interna do 
abdômen de coelho, macho, adulto, da raça 
Nova Zelândia Branco, eutanasiado aos 30 
dias de pós-operatório, evidenciando a bexiga 
(�). Observa-se aderência (����) da região da 
cistorrafia ao peritônio parietal (����) da parede 
ventral do abdômen.

Figura 16. Fotografia da vista da região ventral interna do abdômen de coelhos, machos, adultos, da 
raça Nova Zelândia Branco, eutanasiados aos sete e aos 14 dias de pós-operatório, 
respectivamente, evidenciando a bexiga (�). Em A e B, observam-se aderência (����) da 
região da cistorrafia ao peritônio parietal (����) da parede ventral do abdômen. 

����

B

��������

����
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No período de 60 dias de pós-operatório, em somente um caso (33,33% dos 

casos) ocorreu aderência do peritônio parietal da parede ventral do abdômen com o 

local de cistorrafia (Figura 18). 

As aderências que ocorreram aos sete, 14, 30 e 60 dias pós-operatório, no 

grupo GC, apresentaram resistência ao serem desfeitas manualmente. 

2.4 Cálculos e incrustações 

Todas as bexigas foram abertas em sua face dorsal, com o auxílio de uma 

tesoura, para que a luz do órgão fosse inspecionada; desta forma, constatou-se na luz 

de todas as bexigas dos grupos GB e GP, aos sete e aos 14 dias de pós-operatório, a 

presença de cálculos e no grupo GC de incrustações (Figura 19). Aos 30 e 60 dias pós-

operatório, somente nos grupos GP e GB, verificou-se a presença de cálculos (Figura 

20). 

No grupo GB, aos sete dias de pós-operatório a membrana estava totalmente 

fixada à parede vesical, fato este não verificado aos 14 dias de pós-operatório, pois 

Figura 18. Fotografia da vista da região ventral 
interna do abdômen de coelho, 
macho, adulto, da raça Nova Zelândia 
Branco, eutanasiado aos 60 dias de 
pós-operatório, evidenciando a bexiga 
(�). Nota-se aderência (�) da região 
da cistorrafia ao peritônio parietal (����) 
da parede ventral do abdômen. 

����

����
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neste período, em 100% dos casos (três animais), o implante de Biomembrana estava 

parcialmente solto na luz do órgão, manteve-se preso apenas por alguns pontos de 

sutura que ainda estavam presentes. Já aos 30 e 60 dias de observação, em todas as 

amostras (em 100% dos casos-3 animais), o implante encontrava-se totalmente solto 

(Figura 20).  

A B

A B

C D

�

  Figura 19.  Fotografia da vista da luz da bexiga, após sua abertura pela face dorsal, de 
coelhos, machos, adultos, da raça Nova Zelândia Branco, eutanasiados aos 
sete (A) e aos 14 (B e C) dias de pós-operatório, pertencentes aos grupos GC, 
GP e GB, respectivamente. Em A, observa-se a presença de incrustações (����). 
Em B e C, constata-se a presença de cálculos (����).

C

��������

A B

Figura 20.   Fotografia da vista da luz da bexiga de coelhos, 
machos, adultos, da raça Nova Zelândia
Branco, eutanasiados aos 30 (A e B) e aos 60 
(C e D) dias de pós-operatório. Em A e C,
verificam-se cálculos (����), de animais do grupo 
GP. Em B e D, observam-se a Biomembrana 
(����) e o cálculo vesical (����) do grupo GB. 

�
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�

�

�

�
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3. Urinálise e sedimentoscopia 

 Foi possível colher amostras de urina (volume apropriado para a urinálise) de 

cinco coelhos eutanasiados aos sete dias de pós-operatório, de três animais 

pertencentes aos 14 dias de pós-operatório e sete, de animais tanto aos 30, bem como 

aos 60 dias de observação. 

 Pela análise laboratorial da urina, nas amostras referentes aos sete, 14, 30 e 60 

dias de pós-operatório, constatou-se que a urina apresentava aspecto turvo em todos 

os casos, densidade média de 1,030 e traços de proteína. Em todas as amostras, nos 

três primeiros períodos de observação, o valor do pH urinário era 9; aos 60 dias de pós-

operatório o pH foi 8. A presença de sangue oculto foi verificada em três amostras 

relativas aos sete dias de observação, em cinco amostras dos 30 dias de pós-

operatório e, em cinco, dos 60 dias. Em somente um coelho, pertencente ao grupo 

controle do segundo período de observação, este meio diagnóstico apontou a presença 

de leucócitos na urina.  

 Por outro lado, em 100% das amostras, em todos os tempos avaliados, os 

resultados para glicose, urubilinogênio, nitratos, corpos cetônicos e bilirrubina foram 

negativos.  

 Na sedimentoscopia, verificou-se, em todas as amostras colhidas durante todos 

os tempos, que a cristalúria era constituída por carbonato de cálcio. 

4. Urocultura 

Os resultados do exame bacteriológico da urina, referente à pesquisa de 

bactérias gram positivas e à pesquisa de fungos, foram negativos para todas as 

amostras, independente do período de observação. A urocultura para pesquisas de 

bactérias gram negativas foi positivo em somente uma amostra pertencente ao grupo 

peritônio bovino, aos 14 dias de pós-operatório, na qual houve crescimento de 

Staphylococcus sp; as demais apresentaram resultado negativo. 

C D
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5. Avaliação microscópica da região do implante 

Inicialmente ao analisar as preparações histológicas e verificar, entre outros 

achados, a ocorrência de infiltrado inflamatório, procedeu-se a mensuração do diâmetro 

da população de granulócitos e ao se constatar o diâmetro médio de 8,45 µm, 

caracterizou-se este tipo celular como um pseudo-eosinofilo (Figura 21).

5.1 Grupo Biomembrana (GB) 

Nas amostras relativas aos implantes de Biomembrana, dos animais 

eutanasiados aos sete dias de pós-operatório, observadas à microscopia de luz, 

verificou-se no local em que o implante foi afixado, todas as camadas da bexiga em 

degeneração, ausência de epitélio e de lâmina própria, presença de neovasos, infiltrado 

inflamatório, fibras colágenas neoformadas e áreas com debris celulares (Figuras 22 e 

23). Não foram verificados feixes musculares neste período de observação. 

Figura 21.  Fotomicrografia da região do implante de membrana peritônio 
bovino na bexiga de coelho, macho, adulto, da raça Nova 
Zelândia Branco, onde se observa a presença de pseudo-
eosinófilos (����) com os valores de seus diâmetros 
(Historesina, HE, 100X).
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Figura 22.  Fotomicrografia da região do implante de Biomembrana na 
bexiga de coelho, macho, adulto, da raça Nova Zelândia 
Branco, eutanasiado aos sete dias de pós-operatório. Observa-
se ausência de epitélio e de lâmina própria, presença de 
cálculo (����), fibras colágenas (*) e neovasos (����) (Paraplast, 
TM, 5X).  

*

Figura 23. Fotomicrografia da região do implante de Biomembrana na bexiga 
de coelho, macho, adulto, da raça Nova Zelândia Branco, 
eutanasiado aos sete dias de pós-operatório. Verifica-se, no local 
do implante propriamente dito, ausência de epitélio e de lâmina 
própria, fibras colágenas desorganizadas (asterisco preto), 
neovasos (����) e debris (����). Na área de tecido nativo, nota-se 
presença de epitélio (����) e tecido conjuntivo (����) (Paraplast, TM, 
5X). 

*

♦
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Nos coelhos eutanasiados aos 14 dias de pós-operatório, na região do implante, 

não havia epitélio, e constatou-se a presença de neovasos e de tecido conjuntivo, 

proliferado e desorganizado (Figuras 24 e 25).  

Figura 24. Fotomicrografia da região do implante de Biomembrana na bexiga 
de coelho, macho, adulto, da raça Nova Zelândia Branco, 
eutanasiado aos 14 dias de pós-operatório. Em A (Paraplast, HE, 
10X) e em B (Paraplast, TM, 10X), nota-se ausência de epitélio, 
presença de neovasos (����) e tecido conjuntivo (*).  

*

luz

luz *
*

A

B
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Na área adjacente ao implante de Biomembrana, verificaram-se infiltrado 

inflamatório misto constituído por pseudo-eosinófilos, macrófagos e linfócitos, 

neovascularização, feixes de fibras musculares e proliferação de fibras colágenas 

(Figuras 26, 27 e 28). 

  

Figura 25. Fotomicrografia da região do implante de Biomembrana na 
bexiga de coelho, macho, adulto, da raça Nova Zelândia 
Branco, eutanasiado aos 14 dias de pós-operatório, em que se 
observa presença de epitélio ( ) na região do tecido nativo, o 
qual se torna ausente ( } ) na área do implante (Historesina, 
HE, 10X).  

Figura 26. Fotomicrografia da região do implante de Biomembrana na 
bexiga de coelho, macho, adulto, da raça Nova Zelândia 
Branco, eutanasiado aos 14 dias de pós-operatório, onde se 
verifica fibras musculares (����), tecido conjuntivo (*), 
macrófagos (����), linfócitos ( ) e pseudo-eosinófilos (����) 
(Paraplast, TM, 40X).  

*
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Figura 27. Fotomicrografia da região do implante de Biomembrana na 
bexiga de coelho, macho, adulto, da raça Nova Zelândia 
Branco, eutanasiado aos 14 dias de pós-operatório, em que se 
observam pseudo-eosinófilos (����), neovasos (V) e fibras 
colágenas (*) (Historesina, HE, 20X).  

V V 

V

V 

V 

*

*

Figura 28. Fotomicrografia da região do implante de Biomembrana na 
bexiga de coelho, macho, adulto, da raça Nova Zelândia 
Branco, eutanasiado aos 14 dias de pós-operatório, em que se 
notam linfócitos (  ), neovasos (����), fibras musculares (����) e 
fibras colágenas (*) (Paraplast, TM, 40X).  
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Aos 30 dias de pós-operatório, a parede da bexiga, no local do implante, era 

contínua, com todas as camadas presentes, embora não tão bem definidas. A camada 

serosa encontrava-se constituída, principalmente, por tecido adiposo (Figuras 29 e 30).  

*

Figura 29.  Fotomicrografia da região de implante de Biomembrana na 
bexiga coelho macho, adulto, da raça Nova Zelândia Branco, 
eutanasiado aos 30 dias de pós-operatório, em que se 
observam presença de epitélio ( ), fibras colágenas (*), 
feixes de fibras musculares (����), vasos (����) e camada serosa 
constituída por tecido adiposo (    ) (Paraplast, HE, 10X). 
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Em meio ao tecido conjuntivo proliferado, observou-se a presença de alguns 

feixes de fibras musculares e vasos de pequeno e médio calibre, infiltrado inflamatório 

misto, constituído por macrófagos, linfócitos e pseudo-eosinófilos (Figuras 31, 32, 33 e 

34).

*
Figura 30.  Fotomicrografia da região de implante de Biomembrana na 

bexiga coelho macho, adulto, da raça Nova Zelândia Branco, 
eutanasiado aos 30 dias de pós-operatório, em que se 
observam presença de epitélio ( ), fibras colágenas (*), 
feixes de fibras musculares (����), vasos (����) e camada serosa 
constituída por tecido adiposo (    ) (Paraplast, TM, 10X).  
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Figura 31.  Fotomicrografia da região de implante de Biomembrana na 
bexiga coelho macho, adulto, da raça Nova Zelândia Branco, 
eutanasiado aos 30 dias de pós-operatório, em que se 
verificam presença de epitélio (      ), fibras colágenas (*), feixes 
de fibras musculares (����) e vasos (����) (Paraplast, HE, 5X). 

*

Figura 32.  Fotomicrografia da região de implante de Biomembrana na 
bexiga coelho macho, adulto, da raça Nova Zelândia Branco, 
eutanasiado aos 30 dias de pós-operatório, em que se 
verificam presença de epitélio (     ), fibras colágenas (*), feixes 
de fibras musculares (����), pseudo-eosinófilos (����) e vasos (����) 
(Paraplast, TM, 40X). 

*
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*
Figura 33. Fotomicrografia da região do implante de Biomembrana na bexiga 

de coelho, macho, adulto, da raça Nova Zelândia Branco, 
eutanasiado aos 30 dias de pós-operatório, onde se constatam 
epitélio (     ), tecido conjuntivo (*), macrófagos (����), linfócitos (   ), 
pseudo-eosinófilos (����) e vaso (����) (Historesina, HE, 40X).

Figura 34.  Fotomicrografia da região de implante de Biomembrana na 
bexiga coelho macho, adulto, da raça Nova Zelândia Branco, 
eutanasiado aos 30 dias de pós-operatório, em que se 
observam fibras colágenas (*), feixes de fibras musculares (����), 
vasos (����), linfócitos (   ), macrófagos (����) e pseudo-eosinófilos 
(����) (Paraplast, TM, 20X). 

*
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Aos 60 dias de pós-operatório, a parede da bexiga apresentava todas as 

camadas reconstituídas, conquanto não totalmente caracterizadas (Figura 35).  

O epitélio estava presente e logo abaixo desta camada verificou-se infiltrado 

inflamatório misto, com predominância de pseudo-eosinófilo.  O tecido conjuntivo estava 

proliferado e, em meio a este tecido, pôde-se visibilizar infiltrado inflamatório misto, com 

predominância de células mononucleares, e pequenos capilares. Havia alguns feixes de 

fibras musculares, entremeados às fibras colágenas (Figuras 36, 37, 38 e 39). 

*

Figura 35.  Fotomicrografia da região de implante de Biomembrana na 
bexiga coelho macho, adulto, da raça Nova Zelândia Branco, 
eutanasiado aos 60 dias de pós-operatório, em que se notam 
presença de epitélio ( ), fibras colágenas (*), feixes de fibras 
musculares (����) e vasos (����) (Paraplast, TM, 10X). 
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*
Figura 36.  Fotomicrografia da região de implante de Biomembrana na 

bexiga coelho macho, adulto, da raça Nova Zelândia Branco, 
eutanasiado aos 60 dias de pós-operatório, em que se 
observam presença de epitélio (    ), fibras colágenas (*), feixes 
de fibras musculares (����), pseudo-eosinófilos (����), linfócitos (   ) 
e vasos (����) (Paraplast, TM, 40X). 

*

Figura 37.  Fotomicrografia da região de implante de Biomembrana na 
bexiga coelho macho, adulto, da raça Nova Zelândia Branco, 
eutanasiado aos 60 dias de pós-operatório, em que se 
constatam presença de epitélio (   ), fibras colágenas (*), 
pseudo-eosinófilos (����), linfócitos (    ), macrófagos (����) e vasos 
(����) (Paraplast, HE, 40X). 
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*
Figura 38.  Fotomicrografia da região de implante de Biomembrana na

bexiga coelho macho, adulto, da raça Nova Zelândia Branco, 
eutanasiado aos 60 dias de pós-operatório, em que se 
constatam presença de epitélio (    ), fibras colágenas (*), 
pseudo-eosinófilos (����), linfócitos (   ) e vasos (����) (Paraplast, 
HE, 40X). 

*

Figura 39.  Fotomicrografia da região de implante de Biomembrana na 
bexiga coelho macho, adulto, da raça Nova Zelândia Branco, 
eutanasiado aos 60 dias de pós-operatório, em que se notam 
fibras colágenas (*), fibras musculares (����), pseudo-eosinófilos 
(����), linfócitos (    ) e vasos (����) (Paraplast,TM, 40X). 
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5.2 Grupo Peritônio Bovino (GP) 

No que se refere ao grupo dos animais com implante de peritônio na bexiga e 

eutanasiados aos sete dias de pós-operatório, observadas à microscopia de luz, 

constatou-se, que a região do tecido nativo apresentava tecido conjuntivo e raras 

células inflamatórias e no local do implante de membrana peritônio bovino havia intenso 

infiltrado inflamatório (Figura 40).  

Na periferia do implante das amostras deste mesmo período, havia presença de 

intenso infiltrado inflamatório (Figura 41), constituídos por pseudo-eosinófilos, linfócitos 

e macrófagos (Figura 42), além de debris celulares (Figura 43). 

Figura 40. Fotomicrografia da região de implante peritônio bovino na bexiga 
de coelho, macho, adulto, da raça Nova Zelândia Branco, 
eutanasiado aos sete dias de pós-operatório, onde se observa a 
área de transição do tecido nativo (*) e a região do implante de 
peritônio bovino, com intenso infiltrado inflamatório misto (*) 
(Paraplast, HE, 40X). 

*

*
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 Figura 41. Fotomicrografia da região de implante peritônio bovino na bexiga 
de coelho, macho, adulto, da raça Nova Zelândia Branco, 
eutanasiado aos sete dias de pós-operatório. Nota-se presença 
do peritônio bovino ( { ) e infiltrado inflamatório (����) (Paraplast, 
HE, 20X).  

Figura 42.  Fotomicrografia da região de implante de peritônio bovino na 
bexiga de coelho, macho, adulto, da raça Nova Zelândia
Branco, eutanasiado aos sete dias de pós-operatório, na qual se 
observa a presença de pseudo-eosinófilos (����), macrófago (����) e 
linfócitos (   ) (Paraplast, HE, 100X).  
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Notou-se, ainda nesta região, a presença de fibras colágenas neoformadas, 

neovascularização, e ausência de fibras musculares (Figura 44). 

Figura 44.  Fotomicrografia da região de implante peritônio bovino na bexiga 
de coelho, macho, adulto, da raça Nova Zelândia Branco,
eutanasiado aos sete dias de pós-operatório, na qual se 
constatam fibras colágenas (*), artéria (A), veias (V) e neovasos 
(����) (Paraplast, HE, 20X).

V
* A 

*
Figura43. Fotomicrografia da região de implante peritônio bovino na 

bexiga de coelho, macho, adulto, da raça Nova Zelândia 
Branco, eutanasiado aos sete dias de pós-operatório, na qual 
se verificam a presença de debris celulares (*) e do peritônio 
bovino ( { ) (Paraplast, TM, 20X). 
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Nas amostras relativas aos implantes de peritônio bovino, dos animais 

eutanasiados aos 14 dias de pós-operatório, observadas à microscopia de luz, 

verificou-se ausência de lâmina própria e de epitélio, presença de neovasos, feixes de 

fibras musculares, tecido conjuntivo proliferado com células inflamatórias e, na camada 

serosa, havia tecido adiposo (Figura 45).  

Na periferia do implante, notaram-se pseudo-eosinófilos, linfócitos e macrófagos, 

entremeados ao tecido conjuntivo neoformado, além de debris celulares (Figuras 46 e 

47). 

*

luz

 Figura 45.  Fotomicrografia da região de implante peritônio bovino na bexiga 
de coelho, macho, adulto, da raça Nova Zelândia Branco, 
eutanasiado aos 14 dias de pós-operatório, em que se 
observam o peritônio bovino ( { ) voltado para a luz do órgão, 
fibras musculares (����), fibras colágenas com células 
inflamatórias (*), neovasos (����) e tecido adiposo na região da 
serosa (   ) (Paraplast, HE, 5X). 
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*

Figura 46.  Fotomicrografia da região de implante peritônio bovino na bexiga 
de coelho, macho, adulto, da raça Nova Zelândia Branco, 
eutanasiado aos 14 dias de pós-operatório, em que se observa 
a membrana peritônio bovino ( { ), debris celulares (* branco), 
fibroblastos (*), neovasos (����), pseudo-eosinófilos (����) e 
linfócitos (   ) (Paraplast, TM, 40X). 

*

*

*
Figura 47.  Fotomicrografia da região de implante peritônio bovino na bexiga 

de coelho, macho, adulto, da raça Nova Zelândia Branco, 
eutanasiado aos 14 dias de pós-operatório, em que se observa 
a membrana peritônio bovino ( { ), debris celulares (* branco), 
fibroblastos (*), fibras musculares (����), neovasos (����), pseudo-
eosinófilos (����), linfócitos (  ) e macrófagos (����) (Paraplast, HE, 
40X). 
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Em meio ao tecido conjuntivo neoformado, constatam-se neovascularização, 

bem como infiltrado inflamatório difuso, composto por pseudo-eosinófilos, linfócitos e 

macrófagos (Figura 48, 49 e 50). 

Figura 48. Fotomicrografia da região de implante peritônio bovino na bexiga 
de coelho, macho, adulto, da raça Nova Zelândia Branco, 
eutanasiado aos 14 dias de pós-operatório, em que se observam 
neovasos (����), fibras conjuntivas (*) e fibras musculares (����) 
(Paraplast, TM, 20X). 

*
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Figura 49. Fotomicrografia da região de implante peritônio bovino na bexiga 
de coelho, macho, adulto, da raça Nova Zelândia Branco, 
eutanasiado aos 14 dias de pós-operatório, em que se 
constatam neovasos (����), fibras conjuntivas (*), fibras 
musculares (����), pseudo-eosinófilos (����), linfócitos ( ) e 
macrófagos (����) (Paraplast, HE, 20X). 

*

Figura 50.  Fotomicrografia da região de implante peritônio bovino na 
bexiga de coelho macho, adulto, da raça Nova Zelândia 
Branco, eutanasiado aos 14 dias de pós-operatório, em que 
se verifica pseudo-eosinófilos (����), linfócitos ( ), 
neovascularização (����) e fibras colágenas (*) (Historesina, HE, 
40X). 

*
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Identificaram-se, também, áreas de necrose e acúmulo de cálcio em algumas 

regiões do tecido conjuntivo neoformado (Figura 51).  

  

Nas amostras referentes aos implantes de membrana peritônio bovino, dos 

animais eutanasiados aos 30 dias de pós-operatório, observadas à microscopia de luz, 

verificaram-se ainda a presença de implante de membrana peritônio bovino e ausência 

de lâmina própria e de epitélio. (Figura 52).  

Figura 51.  Fotomicrografias da região de implante de peritônio bovino na 
bexiga de coelho macho, adulto, da raça Nova Zelândia 
Branco, eutanasiado aos 14 dias de pós-operatório, em que se 
observa região com necrose e acúmulo de cálcio (����), a 
presença de neovasos (����) e fibras conjuntivas (*) (Historesina, 
HE, 5X). 

*
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Adjacente ao implante, verificaram-se áreas com debris celulares e intensa 

reação inflamatória, composta por células inflamatórias mistas (pseudo-eosinófilos e 

linfócitos) (Figura 53).  

Figura 52. Fotomicrografia da região de implante peritônio bovino na bexiga 
de coelho macho, adulto, da raça Nova Zelândia Branco, 
eutanasiado aos 30 dias de pós-operatório, em que observam a 
presença da membrana peritônio bovino ( { ) e de tecido 
conjuntivo neoformado (*). Nota-se região de tecido nativo (TN) 
(Paraplast, HE, 5X).

*

luz 

TN

Figura 53.  Fotomicrografia da região de implante peritônio bovino na 
bexiga de coelho macho, adulto, da raça Nova Zelândia 
Branco, eutanasiado aos 30 dias de pós-operatório, na qual 
se observa a presença da membrana peritônio bovino ( { ), de 
pseudo-eosinófilos (����) e linfócitos (   ) (Paraplast, HE, 20X). 
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Havia, também, a presença de células gigantes, de neovascularização, de 

algumas fibras musculares e de fibras colágenas (Figuras 54, 55 e 56). 

  

*

Figura 54.  Fotomicrografia da região de implante peritônio bovino na bexiga 
de coelho macho, adulto, da raça Nova Zelândia Branco, 
eutanasiado aos 30 dias de pós-operatório, onde se observa a 
presença da membrana peritônio bovino ( { ) e ao seu redor 
constatam-se a ocorrência de pseudo-eosinófilos (����), linfócitos 

                   (  ), células gigantes (   ), neovasos (����), fibras musculares e 
fibras colágenas (*) (Paraplast, HE, 20X). 
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*
Figura 55.  Fotomicrografia da região de implante peritônio bovino na bexiga 

de coelho macho, adulto, da raça Nova Zelândia Branco, 
eutanasiado aos 30 dias de pós-operatório, onde se verificam o 
peritônio bovino ( { ), pseudo-eosinófilos (����), linfócitos (  ), 
neovasos (����) e fibras musculares (����) e fibras colágenas (*) 
(Paraplast, HE, 40X). 

*

*
Figura 56.  Fotomicrografia da região de implante peritônio bovino na bexiga 

de coelho macho, adulto, da raça Nova Zelândia Branco, 
eutanasiado aos 30 dias de pós-operatório, onde se notam 
membrana peritônio bovino ( { ), pseudo-eosinófilos (����), 
linfócitos (   ), macrófagos (����), neovasos (����), fibras musculares 
(����) e fibras colágenas (*) (Historesina, HE, 40X). 
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Aos 60 dias de pós-operatório, a parede da bexiga apresenta arquitetura 

próxima ao normal, exceto pelos escassos feixes de fibras musculares. A camada 

epitelial estava presente e o tecido conjuntivo estava proliferado. (Figura 57).  

Neste mesmo período, observaram-se vasos sanguíneos de médio calibre e 

escassos linfócitos (Figuras 58, 59 e 60). 

*

luz 

Figura 57. Fotomicrografia da região de implante peritônio bovino na bexiga 
de coelho, macho, adulto, da raça Nova Zelândia Branco, 
eutanasiado aos 60 dias de pós-operatório, em que se 
observam presença de epitélio (    ), fibras musculares (�), 
fibras colágenas (*) e tecido adiposo na região da serosa (    ) 
(Paraplast, TM, 10X).  
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*

Figura 58. Fotomicrografia da região de implante peritônio bovino na bexiga 
de coelho, macho, adulto, da raça Nova Zelândia Branco, 
eutanasiado aos 60 dias de pós-operatório, em que se 
constatam presença de epitélio (    ), vasos sanguíneos (����), 
fibras musculares (����) e fibras colágenas (*) (Historesina, AT, 
40X).

*

Figura 59. Fotomicrografia da região de implante peritônio bovino na bexiga 
de coelho, macho, adulto, da raça Nova Zelândia Branco, 
eutanasiado aos 60 dias de pós-operatório, em que se 
constatam presença de epitélio (    ), vasos sanguíneos (����), 
fibras musculares (����), fibras colágenas (*) e linfócitos (  ) 
(Paraplast, TM, 40X).
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5.3 Grupo Controle (GC) 

Em todas as amostras referentes ao grupo controle, tanto nos animais 

eutanasiados aos sete (Figura 61) quanto nos animais eutanasiados aos 14 (Figura 62), 

e 60 dias (Figura 63) de pós-operatório, observou-se, sob microscopia de luz, que a 

mucosa apresentou pouca alteração na região da cistorrafia; o epitélio e a lâmina 

própria estavam preservados, bem como as camadas muscular e serosa.  

*

Figura 60. Fotomicrografia da região de implante peritônio bovino na bexiga 
de coelho, macho, adulto, da raça Nova Zelândia Branco,
eutanasiado aos 60 dias de pós-operatório, em que se 
constatam presença de epitélio (     ), vasos sanguíneos (�), 
fibras musculares (�), fibras colágenas (*) e linfócitos (  ) 
(Paraplast, TM, 40X). 
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*

*

Figura 62.  Fotomicrografia da região de cistorrafia de coelho macho, adulto, 
raça Nova Zelândia, eutanasiado aos 14 dias de pós-operatório, 
em que se observam presença de epitélio (    ), fibras musculares 
(����), tecido conjuntivo (*) e camada serosa (����) (Paraplast, TM, 
5X). 

*

Figura 61.  Fotomicrografia da região de cistorrafia de coelho macho, adulto, 
raça Nova Zelândia, eutanasiado aos sete dias de pós-
operatório, em que se observam presença de epitélio (     ), fibras 
musculares (����), tecido conjuntivo (*) e camada serosa (����) 
(Paraplast, HE, 40X). 
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Em todas as amostras, independente do grupo experimental e do período de 

observação, verificou-se, na região adjacente ao fio de sutura, intenso infiltrado 

inflamatório, com predominância da população de linfócitos (Figura 64). 

*

Figura 63.  Fotomicrografia da região de cistorrafia de coelho macho, adulto, 
raça Nova Zelândia, eutanasiado aos 60 dias de pós-operatório, 
em que se observam presença de epitélio (    ), fibras musculares 
(�) e tecido conjuntivo (*) (Paraplast, TM, 5X). 

Figura 64.  Fotomicrografia da região de cistorrafia de coelho macho, adulto, 
raça Nova Zelândia, no período pós-operatório, onde se nota 
intenso infiltrado de linfócitos (    ) (Paraplast, TM, 40X). 
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6. Resultados da análise estatística 

6.1 Vasos   

 Com relação à média do número de vasos sangüíneos, houve diferença 

significativa entre os grupos, em que no grupo biomembrana (GB), o número de vasos 

foi estatisticamente superior ao grupo peritônio bovino (GP), a 1% de probabilidade 

(Gráfico 1). Contudo, para os três tempos e entre a interação membranas x períodos 

analisados não houve diferença significativa. 

Gráfico 1. Média do número de vasos nos grupos GB (A) e GP 
(B), que indicam diferenças estatísticas pelo Teste 
de Tukey (p<1%).  
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6.2 Pseudo-eosinófilos 

A média de pseudo-eosinófilos foi estatisticamente diferente entre os dois 

grupos, sendo que esta população celular foi superior no grupo GP quando comparado 

ao grupo GB (Gráfico 2). 

  

  

Ocorreu, também, diferença estatisticamente significativa entre os três períodos 

de avaliação para o grupo GP (Gráfico 3), porém para o grupo GB o teste não foi 

significativo. 

Gráfico 2. Média do número de pseudo-eosinófilos nos grupos 
GP (A) e GB (B), que indicam diferenças 
estatísticas pelo Teste de Tukey (p<1%).
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Nos períodos de 14 e de 30 dias de avaliação microscópica, evidenciou-se, pela 

análise estatística, diferença significativa a 1% e 5% de probabilidade, respectivamente, 

quanto à média do número de pseudo-eosinófilos, entre os grupos, para ambos os 

períodos (Gráfico 4), o que não foi constatado aos 60 dias de pós-operatório. 
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Gráfico 3. Média do número de pseudo-eosinófilos no grupo 
GP, em que há diferenças estatísticas pelo Teste de 
Tukey (p<1%) para os três tempos.
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Gráfico 4. Média do número de pseudo-eosinófilos para os 
grupos GP (A) e GB (B), em que há diferenças 
estatísticas pelo Teste de Tukey (p<1%) nos 
tempos de 14 e 30 dias de pós-operatório.
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6.3 Linfócitos 

Não houve diferença estatística entre os grupos para a média do número de 

linfócitos, contudo, verificou-se diferença entre os 14 e 30 e os 14 e 60 dias de pós-

operatório (Gráfico 5). 

6.4 Fibroblastos, macrófagos e fibras musculares 

Não se observaram diferença significativa entre os grupos, entre os tempos e 

nem entre a interação grupos x períodos para estes perfis celulares analisados. 

Gráfico 5. Média do número de linfócitos, em que há   
diferenças estatísticas pelo Teste de Tukey 
(p<1%) nos tempos de 14 e 30 e 14 e 60 dias de 
pós-operatório.

0,0000

5,0000

10,0000

15,0000

20,0000

25,0000

14 dias 30 dias 60 dias

Linfócitos

Linfócitos

A 

B

B



68

V. DISCUSSÃO 

 Durante a avaliação clínica diária, observou-se nos quatro primeiros dias de pós-

operatório que a região adjacente à ferida cirúrgica apresentava rubor e sensibilidade 

dolorosa ao toque, entretanto, não se constataram alterações dignas de nota quanto ao 

estado geral dos animais, tampouco quanto ao aspecto da urina e das fezes. Estes 

achados assemelham-se, em parte, aos relatos de KROPP (1998), ao implantar 

membrana composta por submucosa intestinal suína (SIS), na bexiga de ratos e de 

cães; às descrições de GRECA et al. (2004) ao utilizarem a SIS na reparação de defeito 

vesical, em cães; e às constatações de SADER et al. (2000), após implante de 

biomembrana de látex natural em pericárdio de cães.

 No presente estudo, em decorrência do emprego da membrana peritônio bovino 

e da biomembrana, assim como no experimento de GRECA et al., 2004, não ocorreu 

nenhum caso de óbito, fato este, verificado em sete dos 40 ratos que receberam 

implante vesical de membrana composta por matriz de tecido acelular derivada da 

parede gástrica e vesical (SUTHERLAND et al., 1996), e em somente um dos 18 

coelhos, submetidos à cistoplastia com matriz extracelular derivada de tecido vesical 

homólogo (YANG et al., 2005). Nos dois casos o número de óbitos não foi relevante em 

relação ao número total de animais utilizados e SUTHERLAND et al. (1996) destacaram 

que este evento ocorreu no período de padronização da técnica cirúrgica a ser 

empregada; YANG et al. (2005) referiram como causa do óbito uma reação 

imunogênica do animal ao material implantado, embora não se procedeu a análise 

histopatológica para a confirmação deste fato.  

 ZIMMERMANN & RAISER (2006) afirmaram que membranas de látex 

ocasionavam resposta imunológica local e rejeição, quando empregadas em coelhos, 

uma vez que, sob avaliações histopatológicas, identificaram marcante presença de 

eosinófilos ao redor dos implantes, contra-indicando, assim, o uso deste  material, nesta 

espécie animal. No entanto, nesta pesquisa, conquanto tenha se observado intenso 

infiltrado inflamatório de células, que a priori pareciam eosinófilos, constatou-se, por 
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meio de mensurações, que estes tipos celulares tratavam-se de pseudo-eosinófilos 

(BANKS, 1992; LESTER, 2005), não caracterizando a ocorrência de reação 

imunogênica ao material implantado. Observações semelhantes foram exaradas por 

POTÉRIO-FILHO et al. (1999) ao empregarem o biocompósito de látex no tratamento 

clínico de pacientes portadores de úlceras de membros posteriores.  

 Em todos os coelhos, a temperatura retal manteve-se no padrão fisiológico para 

a espécie, ou seja, entre 38,6°C a 40°C (ANDERSSON & JÓNASSON, 1996). 

 Embora a ocorrência de deiscências de sutura, foi constatada em dois cães dos 

13, nos quais a membrana peritônio bovino foi utilizada no reparo de hérnia perineal 

(DALECK et al., 1992) e em 42,86% dos gatos, que receberam implante vesical de 

membrana de pericárdio caprino (GURGEL & CORTEZ FILHO, 2001), em nenhum dos 

coelhos deste experimento tal fato foi observado. 

 Também não se notaram sinais macroscópicos de rejeição ou falha no implante 

(DALECK et al.,1992) e, além disso, não foram verificadas presença de muco e sinais 

de necrose ou de fístula, complicações estas que, geralmente são constatadas após a 

utilização de implantes vesicais (ELBAHNASY et al., 1998; KROPP, 1998; YOO et al., 

1998; YAMATAKA et al., 2003 e NUININGA et al., 2004). Todavia, houve relato da 

ocorrência de fístula mediante emprego da biomembrana de látex natural na 

herniorrafia perineal em um cão (PAULO et al., 2005a). 

Para todas as amostras, verificou-se que a forma e a topografia vesical 

apresentavam-se de acordo com as descrições dos tratadistas em anatomia dos 

animais domésticos (SISSON, 1986; REECE, 1996; e DYCE, 1997). 

 No grupo GP, em todos os períodos de observação, havia aderências da região 

do implante com o peritônio parietal da parede ventral do abdômen. Aos sete e aos 14 

dias de pós-operatório, os testículos estavam aderidos ao local da cistoplastia e aos 60 

dias notou-se, no local, aderência de ceco e de segmento de jejuno. Estes achados 

corroboram aos de DALECK et al. (1989), ao verificarem aderências do intestino 

delgado, reto e epiplon, após cistoplastia dorsal com membrana peritônio bovino, e 

mesmo na utilização de membrana composta por matriz de tecido acelular derivada da 

parede gástrica e vesical para reparo na bexiga de ratos, também foram encontradas 
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aderências da uretra, ovário, tuba uterina e omento à região de implante 

(SUTHERLAND et al., 1996). Ainda, no emprego de retalho de peritônio bovino, tanto 

em substituição a segmento diafragmático, em cães (DALECK et al., 1988), quanto na 

tenoplastia do tendão calcanear canino (COSTA NETO et al., 1999), foi observada a 

ocorrência de aderências entre algumas das estruturas adjacentes. 

 Nos animais pertencentes ao grupo GB, notou-se a ocorrência de aderências da 

área do implante com as seguintes estruturas: peritônio parietal da parede ventral do 

abdômen (todos os tempos), segmento jejunal (sete dias pós-operatório), porção final 

do duodeno (sete, 14 e 60 dias de pós-operatórios), testículo (sete e 14 dias de 

observação) e ceco (30 dias após a intervenção), em diferentes dias de observação, 

diferentemente dos achados sobre a utilização da biomembrana de látex natural em 

substituição a fragmento de pericárdio em cães (SADER et al., 2000) e do emprego 

deste biopolímero como implante conjuntival (PINHO et al., 2004), pois em ambos os 

casos não foram observadas aderências da região do implante com estruturas 

adjacentes. Entretanto, deve-se considerar que os períodos de observação registrados 

por SADER et al. (2000) foram mais extensos que os preconizados neste estudo e que 

o local abordado por PINHO et al. (2004), ou seja, a região da conjuntiva, não 

apresentava as mesmas estruturas, principalmente a presença de serosas, tal quais os 

componentes da região em questão. 

No grupo GC verificou-se aderência somente ao peritônio parietal da parede 

ventral do abdômen, em todos os períodos de observação, ocorrência provável pelo 

fato de que apenas incisou-se e suturou-se a bexiga, havendo menor manipulação do 

órgão. 

 As aderências pós-cirúrgicas que ocorrem na cavidade peritonial são decorrentes 

de baixa atividade fibrinolítica no local da lesão cirúrgica, favorecendo o acúmulo de 

matriz de fibrina e, conseqüentemente, uma fibroproliferação, que se caracteriza por 

adesão (LIAKAKOS et al., 2001). 

 Observou-se, nesta oportunidade, que ambos os implantes propiciaram a 

formação de cálculos (PENTERMANN et al., 1985; SUTHERLAND et al.,1996; 

ELBAHNASY et al., 1998; KROPP, 1998; YOO et al., 1998; YAMATAKA et al., 2003; 
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NUININGA et al., 2004), constituídos por carbonato de cálcio, e não por estruvita, 

oxalato de cálcio e fosfato de cálcio, conforme constataram SUTHERLAND et al., 1996 

e NUININGA et al., 2004.  Contudo, YANG et al. (2005) não observaram a presença de 

cálculos, posteriormente ao implante de membrana derivada de tecido vesical 

homólogo, na bexiga de coelhos. 

 Particularmente, no grupo GB, aos 14 dias de pós-operatório, o implante estava 

parcialmente solto na luz do órgão, mantendo-se fixo por alguns pontos de sutura; aos 

30 e aos 60 dias de observação, a biomembrana encontrava-se totalmente solta, neste 

caso, as observações se assemelham às de MRUÉ (1996), que detectou a presença do 

biocompósito nas fezes de cães, após dez dias da esofagoplastia e, também, às 

observações de PAULO et al. (2005) que verificaram a eliminação do biopolímero, em 

média aos 13,8 dias após sua implantação na parede abdominal ventral de ratos. 

Considerando-se a inconveniência da presença do implante na luz vesical, ressalta-se a 

importância da realização de experimentos voltados ao desenvolvimento de 

biopolímeros degradáveis, que contenham as mesmas propriedades da biomembrana 

de látex natural. 

 A urina, em todas as amostras colhidas pertencentes aos três grupos 

experimentais, apresentou aspecto turvo, densidade média de 1,030, pH 8 a 9, 

cristalúria composta por carbonato de cálcio e traços de proteína. Nenhum autor fez 

referência à urinálise, exceto NUININGA et al. (2004) ao citarem que a urina dos 

coelhos que receberam o implante de SIS apresentou pH de 7,5 a 8,5, com altos níveis 

de urato.  

A urocultura, referente à pesquisa de bactérias gram positivas e à pesquisa de 

fungos, foi negativa para todas as amostras, independente do período de observação. 

Em somente uma amostra do grupo peritônio bovino pertencente aos 14 dias de pós-

operatório, a cultura da urina apresentou-se positiva para a presença de bactérias gram 

negativas, onde houve crescimento de Staphylococcus sp, achado este, também, 

verificado por Sutherland et al. (1996) na urina de ratos que receberam o implante de 

matriz acelular derivada de parede gástrica e vesical, diferindo, entretanto, do estudo de 
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Nuininga et al. (2004) relataram resultados negativos de urocultura para pesquisa de 

bactérias gram negativas e gram positivas. 

Provavelmente as alterações urinárias constatadas neste estudo devem-se tanto 

ao emprego do implante, quanto ao do fio de sutura, materiais estranhos ao tecido 

vesical, que além de ocasionar alterações na parede da bexiga, serviram de base para 

a agregação e formação de cálculos (MORRIS et al., 1986). Outro possível fator para 

essa ocorrência, relaciona-se ao tipo de dieta oferecida aos animais, pois as rações 

comerciais para coelhos são alcalinas, elevando o pH urinário e favorecendo a 

cristalúria (KIWULL-SCHÖNE et al., 2005). 

Na análise histopatológica da interface de ambos os implantes com o tecido 

nativo dos coelhos eutanasiados aos sete dias de pós-operatório, tal qual foi observado 

na esofagoplastia cervical de cães (DALECK et al., 1987), as fibras musculares e a 

lâmina própria estavam ausentes e havia descontinuidade do epitélio; estes achados 

diferem dos registros de SUTHERLAND et al. (1996) e de YANG et al. (2005), que 

observaram início da reepitelização e a presença de células musculares, no quarto e no 

sétimo dias de pós-operatório, respectivamente. Supõe-se nesses casos que a 

presença, tanto de tecido acelular derivado de parede vesical (SUTHERLAND et al., 

1996), quanto de matriz extracelular de bexiga homóloga (YANG et al., 2005), utilizados 

como implantes, tenham propiciado o aparecimento precoce de urotélio. MRUÉ (1996) 

verificou a formação de todas as camadas esofágicas, em cães, após dez dias de 

implante da biomembrana como substituta parcial deste órgão e PINHO et al. (2004) 

notaram epitelização conjuntival após cinco dias de implantação deste biocompósito na 

conjuntiva de coelhos, talvez estas ocorrências foram divergentes devido à diferença na 

morfofuncionalidade do órgão receptor. 

Ainda aos sete dias de pós-operatório, observou-se, em ambos os grupos GP e 

GB, na periferia do implante, a presença de intenso infiltrado inflamatório constituído por 

células polimorfonucleares (PMN) e mononucleares (MN), proliferação de fibras 

colágenas e neovascularização, resultados estes, similares aos descritos por DALECK 

et al. (1987 e 1988), ao utilizarem a membrana de peritônio na substituição de retalho 

diafragmático de cão. Estas observações também estão de acordo com as descrições 
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de SADER et al. (2000), que implantaram o biopolímero de látex na substituição parcial 

de segmento de pericárdio em cães; corroboram ainda, parcialmente, com as de 

FRADE et al. (2002 e 2004) que utilizaram implante de biomembrana em pacientes 

humanos com úlceras crônicas de membros inferiores, pois estes autores observaram 

apenas a formação macroscópica de tecido de granulação; e, em grande parte, com as 

de PINHO et al. (2004), principalmente quanto à ocorrência de neoangiogênese 

promovida pelo biopolímero na reconstrução conjuntival de coelhos. 

Estas constatações sugerem a evolução do processo de reparação tecidual, 

caracterizado, neste período, pelas fases de debridamento e proliferação (RINGLER, 

2000). 

Nas amostras relativas aos implantes de membrana peritônio bovino e 

biomembrana, dos animais eutanasiados aos 14 dias de pós-operatório, observadas 

nesta oportunidade, à microscopia de luz, verificou-se a ausência de lâmina própria e 

de epitélio, tal qual observaram DALECK et al. (1987) ao utilizarem a membrana 

peritônio autóloga ou homóloga na esofagoplastia cervical em cães e NUININGA et al. 

(2004) quando utilizaram membrana xenógena, composta pela submucosa do intestino 

delgado suíno (SIS), na bexiga de coelhos albinos neozelandeses; mas estas 

observações diferem das descrições de SUTHERLAND et al. (1996) quando 

implantaram a  membrana composta por matriz de tecido acelular derivada de parede 

gástrica e vesical na bexiga de ratos e dos achados de KROPP (1998), ao utilizarem 

implante de SIS na parede vesical de ratos e de cães, pois estes autores relataram que 

a epitelização pôde ser visibilizada aos quatro e aos quinze dias de pós-operatório, 

respectivamente.  

Observou-se ainda neste período, para ambos os grupos GP e GB, a presença 

de fibras colágenas neoformadas, entremeadas às escassas fibras musculares, ambas 

distribuídas de maneira desorganizada, esta situação também foi descrita por 

SUTHERLAND et al. (1996), KROPP (1998) e por RABELO et al. (2005), estes últimos 

ao empregarem o compósito de látex na correção cirúrgica de hérnias umbilicais 

recidivantes de bovinos leiteiros. 
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Na região do implante de membrana peritônio bovino e de biomembrana, 

observado aos 14 dias de pós-operatório, notou-se a presença de intenso infiltrado 

inflamatório misto constituído por células polimorfonucleares e mononucleares, 

ocorrência esta que também foi verificada por DALECK et al. (1987 e 1988), por 

NUININGA et al. (2004), e por RABELO et al. (2005); e que diferem aos de KROPP et 

al. (1998), pois estes autores encontraram infiltrado inflamatório de células MN após 

implante de SIS na parede vesical de ratos e de cães. 

 Também no estudo ora desenvolvido, em ambos os grupos GP e GB, constatou-

se a presença de acentuada neovascularização, tal qual foi verificado por DALECK et 

al. (1987), SUTHERLAND et al. (1996), RABELO et al. (2005) e KROPP (1998). Estas 

observações sugerem a evolução do processo de reparação tecidual, caracterizado, 

neste período, pelo início da fase de remodelação, que pode perdurar de meses até um 

ano (RINGLER, 2000). 

 Nas amostras referentes aos implantes de membrana peritônio bovino, dos 

coelhos eutanasiados aos 30 dias de pós-operatório, observadas à microscopia de luz, 

verificou-se, tal qual DALECK et al. (1988) e COSTA NETO et al. (1999), que o implante 

ainda estava presente, contudo, tais verificações, diferem dos achados de DALECK et 

al. (1987), ao relatarem que aos 30 dias de pós-operatório o peritônio não pôde ser 

mais visibilizado. Ainda aos 30 dias de pós-operatório, no local do implante, constatou-

se a ausência de lâmina própria e de epitélio; situação esta não observada por DALECK 

et al. (1987), pois notaram a ocorrência da epitelização neste mesmo período de 

avaliação; também há diferenças quanto às descrições de GRECA et al (2005), que 

verificaram ocorrência de regeneração das três camadas vesicais aos 30 dias. 

 Já no grupo GB, desde os 30 até aos 60 dias de pós-operatório, a parede 

vesical, no local do implante, estava contínua, com todas as camadas reconstituídas, 

composta, a partir do lúmen pelas camadas mucosa, submucosa, muscular e serosa, 

de acordo com as descrições dos tratados clássicos de anatomia e histologia (SISSON, 

1986; BANKS, 1992; REECE, 1996; DYCE, 1997; JUNQUEIRA & CARNEIRO, 2004). O 

epitélio estava presente, com suas várias camadas, as fibras colágenas estavam 

proliferadas e organizadas, observaram-se feixes musculares, neovasos de médio 
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calibre, porém menos intensa e discreto infiltrado inflamatório misto (PMN e MN), 

quando comparado aos períodos anteriores. Estes achados assemelham-se as 

descrições de DALECK et al. (1987), aos relatos de SUTHERLAND et al. (1996) e às 

observações de GRECA et al. (2005).  

Ainda sobre a presença de todas as estruturas vesicais, aos 30 dias de pós-

operatório, no grupo GB, observações similares também foram descritas por OLIVEIRA 

et al. (2003), que notaram neovascularização e a reconstituição dos tímpanos, em 

média, aos 28 dias após implante da biomembrana; e por RABELO et al. (2005), ao 

empregarem o biopolímero de látex na correção cirúrgica de hérnias umbilicais 

recidivantes de bovinos leiteiros. 

 Aos 60 dias de pós-operatório, no grupo GP, observou-se, sob microscopia de 

luz, que a parede vesical apresentava-se totalmente reconstituída. Foi possível verificar 

completa reepitelização, presença de lâmina própria, fibras colágenas organizadas, 

algumas fibras musculares e escassas células inflamatórias mononucleares, 

corroborando com as descrições de DALECK et al. (1987), DALECK et al. (1988) e de 

COSTA NETO et al. (1999). 

Em todas as amostras avaliadas aos 60 dias, notou-se a ausência do peritônio 

bovino, bem como ocorreu após reparo esofágico canino com retalho de peritônio 

heterólogo (DALECK et al., 1987). No entanto, em um mesmo período de observação, 

DALECK et al. (1988), no local de reparação diafragmática, e COSTA NETO et al. 

(1999), na tenoplastia de cães, relataram que o implante ainda se encontrava presente. 

Possivelmente, quando este tipo de material é implantado em órgãos ocos a sua 

degradação e o processo de reparação tecidual são mais rápidos pelo fato da 

vascularização dessa estruturas ser mais acentuada quando comparada a tecidos como 

músculo e tendão. Estudos atinentes à relação entre o tipo de material implantado e a 

morfofuncionalidade do órgão receptor devem ser conduzidos para melhor elucidação 

deste evento. 

 Em nenhum dos tempos avaliados foi observada presença de mineralização e 

metaplasia óssea no local do implante, como ocorreu após reparação vesical de cães 

com membrana peritônio bovino (DALECK et al., 1989), embora estes autores não 
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aludiram quanto ao tempo de observação em que verificaram esta ocorrência. Talvez a 

mineralização e a metaplasia óssea sejam características intrínsecas da espécie canina 

frente ao implante deste biomaterial, visto que nos coelhos, deste estudo, isto não 

ocorreu. Mesmo assim, há necessidade da realização de pesquisas que possam 

auxiliar no esclarecimento desta ocorrência. 

 Vale ressaltar, que em todos os tempos de avaliação, constatou-se no grupo GB 

intensa neovascularização, que também foi observada em outras aplicações, sejam 

elas clínicas ou cirúrgicas, da biomembrana de látex natural (MRUÉ,1996; OLIVEIRA et 

al., 1998; POTÉRIO-FILHO et al., 1999; SADER et al., 2000; OLIVEIRA et al., 2003; 

PINHO et al., 2004; RABELO et al., 2005). 

 Em todas as amostras, independente do grupo experimental e do período de 

observação, verificou-se, na região adjacente ao fio de sutura, intenso infiltrado 

inflamatório, com predominância da população de linfócitos, bem como constatado por 

GRECA et al. (2004) na região adjacente ao fio poliguecaprone (Monocryl®). 

  

VI. CONCLUSÃO 

 Mediante os resultados obtidos, acredita-se poder concluir que a biomembrana 

de látex natural e o peritônio bovino conservado em glicerina a 98% forneceram 

arcabouço para orientação e desenvolvimento dos tecidos vesicais, por meio de 

processos de reparação, restabelecendo, aos 30 e aos 60 dias de pós-operatório, 

respectivamente, os tecidos que compõem o órgão. Associado a isso, os implantes 

foram biocompatíveis, uma vez que não induziram à reação imunológica de rejeição. 

 A biomembrana promoveu intensa neoangiogênese e reparação tecidual mais 

acelerada, quando comparada ao peritônio bovino. 

 O inconveniente da utilização da biomembrana, neste órgão, foi referente à sua 

permanência na luz vesical. 
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