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RESUMO 

Os defeitos na parede abdominal estão presentes em praticamente todas as 
espécies animais e não raro demandam tratamento cirúrgico corretivo com 
implantação de telas como a de polipropileno. Contudo esse biomaterial não é 
livre de complicações, o que impulsiona a constante pesquisa na busca de novos 
biomateriais que apresentem vantagens. O hidrogel de poliHEMA por ser 
reconhecidamente biocompatível foi o biomaterial de escolha para a implantação 
experimental em associação à tela de polipropileno na parede abdominal. Este 
estudo comparou as respostas teciduais do uso da tela de polipropileno isolada 
(grupo PP) e o filme de hidrogel de poliHEMA associado à tela de polipropileno 
(grupo PH) quando utilizados na correção de defeitos criados na parede 
abdominal de cadelas. Foram utilizadas 12 cadelas sem raça definida, adultas, 
pesando entre 10 e 20 kg, divididas em dois grupos de seis. Os animais do grupo 
PP receberam o implante da tela de polipropileno e os animais do grupo PH 
receberam a tela de polipropileno revestida de hidrogel de poliHEMA em 
substituição ao músculo transverso do abdome. Seis animais de cada grupo 
foram submetidos ao procedimento cirúrgico para a retirada das telas aos 30 e 60 
dias do pós-operatório. Foram avaliados microscopicamente os fenômenos de 
reparo tecidual como: reação inflamatória crônica, presença de células gigantes 
(reação inflamatória crônica granulomatosa tipo corpo estranho), e proliferação 
conjuntiva. Conclui-se que o hidrogel de poliHEMA como agente de revestimento 
da tela de polipropileno quando implantado na parede abdominal de cadelas 
desencadeia maior deposição de colágeno tipo I quando comparado a tela de 
polipropileno isolada. 
 
 
Palavras-chave: biocompatibilidade, biomaterial sintético, cão, parede abdominal, 
peritônio. 
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ABSTRACT 
 
 

Abdominal wall defects may occur in fairly all animal species, and frequently 
demand corrective surgical treatment including implants of meshes, such as 
polypropylene.  However, this biomaterial is not free from complications, what 
stimulates constant researches for new biomaterials that present certain 
advantages. Due to its well known biocompatibility, poliHEMA hydrogel was the 
chosen biomaterial for experimental abdominal wall implant associated to 
polypropylene mesh. This essay compared tissue responses to the employment of 
polypropylene mesh alone (group PP) and polyHEMA Hydrogel film associated to 
polypropylene mesh (group PH) on the correction of induced abdominal wall 
defects on bitches. Twelve mongrel adult female dogs, weighting from 10 to 20 kg, 
were divided in two equal groups. The animals from group PP received the 
polypropylene mesh implant whilst those from group PH received polyHEMA 
hydrogel coated polypropylene mesh to replace the abdominal transverse muscle. 
Six animals from each group were submitted to surgical procedure to remove the 
meshes at 30 and 60 days of the postoperative period. Tissue repairing 
phenomena such as: chronic inflammatory reaction, giant cell presence (foreign 
body chronic granulomatous inflammatory reaction) and connective tissue 
proliferation were microscopically evaluated. It may be concluded that polyHEMA 
hydrogel as a coating agent on polypropylene mesh implanted onto abdominal 
wall of female dogs triggers greater deposition of type I collagen, than 
polypropylene mesh alone.  
 

 

Key words: abdominal wall, biocompatibility, dog, peritoneum, synthetic 
biomaterial. 

 



1. INTRODUÇÃO 

 

Os defeitos na parede abdominal são observados em praticamente 

todas as espécies animais e não raro demandam tratamento cirúrgico corretivo. 

Diversos autores têm relatado diferentes tipos de defeitos na parede abdominal 

nas espécies animais e no homem (MUDJE & HUGHES, 1985; STOCKWELL & 

FISHER 1989; WHITE II, 1990; AUER & STICK, 1999; COLAHAN et al., 1999; 

LIMA, 2001). Na veterinária WHITE II (1990), AUER & STICK (1999) e COLAHAN 

et al. (1999) referiram uma ocorrência de até 16% de hérnias incisionais em 

eqüinos após cirurgia de cólica. STOCKWELL & FISHER (1989), relataram uma 

incidência de hérnia umbilical em aproximadamente 2% de eqüinos recém-

nascidos. Segundo MUDJE & HUGHES (1985), a incidência de hérnias incisionais 

após laparotomia em humanos pode alcançar até 11%. 

O uso de próteses sintéticas não absorvíveis para a correção de 

defeitos da parede abdominal foi relatado pela primeira vez por Witzel em (1900), 

citado por RAMOS (2002), que confeccionou telas com fios de prata. No entanto 

este material foi pouco utilizado devido aos elevados índices de complicação 

registrados (GOLDSTEIN, 1999; SANTOS, 2007a). Diante da necessidade de 

resolver os problemas iniciais, outros materiais como o tântalo e o aço foram 

estudados. Contudo estes materiais apresentavam vários inconvenientes como 

fragmentação, inflexibilidade e promoção de erosão nos órgãos adjacentes 

(SANTOS, 2007a).  Outras telas como as de polivinil, teflon, náilon, silicone, fibra 

de carbono, poliéster, polipropileno (PP), politetrafluoroetileno expandido (PTFe) e 

ácido poliglicólico, deram lugar as metálicas devido a sua melhor flexibilidade e 

facilidade de modelagem (GOLDSTEIN, 1999; GIL et al., 2005; OREFICE et al., 

2006). 

Objetivando o reparo da parede abdominal, Francis Usher em 1958, 

introduziu na prática cirúrgica a tela de PP para o reparo de defeitos da parede 

abdominal. Após vários estudos para o esclarecimento dos mecanismos 

biomecânicos que resultam na incorporação tecidual dessa tela, a mesma tem 

sido considerada como o material de escolha mundialmente aceito para o reparo 

de hérnias (GOLDSTEIN, 1999; GIL et al., 2005; KLOSTERHALFEN et al., 

2005a). 
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Os polímeros sintéticos, representados pelos hidrogéis poliméricos são 

resinas hidrofílicas que têm sido largamente utilizadas com finalidade biomédica, 

na confecção de diversos tipos de materiais (NETTI, 1993). O hidrogel original, 

um copolímero de 2-hidroxietil metracrilato (poliHEMA) e etilenoglicol dimetacrilato 

foi desenvolvido por Wichterle e Lim em 1954 e sua base serviu para a confecção 

da primeira lente de contacto gelatinosa em 1961 (WHEELER et al., 1996).  

A grande vantagem dos materiais sintéticos poliméricos é que esses 

podem ser preparados em diversas composições em uma variedade infinita de 

estruturas e propriedades. Dessa forma, tem-se observado um número crescente 

de novos exemplos de polímeros sintéticos produzidos especialmente para uso 

como biomateriais (MALMONGE et al., 2000). 

Os biomateriais sintéticos desempenham importante papel na medicina 

e medicina veterinária reconstrutiva, sendo freqüentemente utilizados com o 

objetivo de substituir ou restaurar funções de órgãos danificados ou doentes 

(GOISSIS et al., 2001; GOLDENBERG et al., 2001; GIL et al., 2005; GROSS, 

2005; RABELO et al., 2005; BRUN et al., 2007). A diversidade de aplicações 

desses biomateriais compreende implantes dentários, liberação controlada de 

fármacos, implantes ortopédicos, válvulas cardíacas, lentes de contato, lentes 

intra-oculares, fios de sutura, preenchimentos em cirurgia plástica, substitutos do 

sangue, pele artificial, entre outros (DEE et al., 2002; PEPPAS, 2004; OREFICE  

et al., 2006). 

Dentre as características desejáveis de um biomaterial, destaca-se a 

necessidade de comportamentos mecânico, físico e químico adequados à função 

que este irá desempenhar, além de inércia química, e biocompatibilidade 

(CORDAS, 2006). 

Alguns autores têm descrito diversas complicações decorrentes do uso 

de biomateriais, tanto em humanos quanto em animais, como por exemplo, 

fístulas, migração da prótese, infecção, rejeição e aderências, o que justifica e 

impulsiona a constante pesquisa na busca de novos biomateriais (BELLÓN et al., 

1998; RAMOS, 2002). 

Os biomateriais são desenvolvidos de forma a se obter combinação 

satisfatória das propriedades físicas, próximas daquelas do tecido substituído com 

uma resposta tecidual satisfatória por parte do hospedeiro. Portanto a avaliação 
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da resposta tissular do hospedeiro possibilita um melhor entendimento da 

interação hospedeiro implante (AYDOS et al., 1999; MAZZINI & MANTOVANI, 

1999; RAMOS, 2002; OREFICE et al., 2006). 

O objetivo deste trabalho foi avaliar as alterações teciduais promovidas 

pelo implante intraperitonial da tela de PP, revestida por uma camada de hidrogel 

de poliHEMA em substituição ao músculo transverso do abdome, utilizando 

cadelas como modelo experimental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Biomateriais sintéticos 

 

De acordo com HELMUS et al. (2008) biomaterial é qualquer 

substância, outra que não fármaco, ou combinação dessa, sintética em origem, 

que possa ser utilizada por um período de tempo, completa ou parcialmente, 

como parte de um sistema que trate, aumente ou substitua qualquer tecido, órgão 

ou função do corpo.  

Os biomateriais sintéticos utilizados para a substituição de tecidos 

podem ser classificados, de acordo com a sua natureza química, em metálicos, 

plásticos, cerâmicos e compostos (CORDAS, 2006). 

Entre as características que um biomaterial deve apresentar, salienta-

se a necessidade do comportamento mecânico adequado à função que irá 

desempenhar, além da inércia química e biocompatibilidade com o organismo 

hospedeiro (CORDAS, 2006), sendo que essas características dependem das 

propriedades físicas e químicas do material, que devem ser compatíveis com as 

reações fisiológicas do hospedeiro (VITAL et al., 2006). Para CUBERLAND 

(1952), citado por PUTTINI (2006), um material sintético ideal deve apresentar 

além das características acima descritas, estabilidade, facilidade de manuseio, 

resistência, durabilidade, flexibilidade e baixo custo. 

Um biomaterial compatível pode ser definido como aquele que não 

influencia negativamente o ambiente biológico no qual ele é inserido, ou seja, não 

deverá desencadear reações tóxicas, alérgicas ou carcinogênicas.  As 

propriedades físicas do material não deverão ser afetadas durante a sua 

utilização in vivo. A qualidade e o comportamento do material no hospedeiro estão 

intimamente relacionados com sua degradação ou não pelo tecido hospedeiro, 

tornando-se necessário o conhecimento de suas características e conseqüências 

em longo prazo (CORDAS, 2006). 
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2.2 Hidrogéis 

 

Hidrogéis são materiais poliméricos hidrofílicos, isto é, têm a 

capacidade de absorver grandes quantidades de água sem se dissolverem. São 

preparados a partir de monômeros, de pré-polímeros e também de outros 

polímeros hidrofílicos existentes e a reação entre estes vai formar uma rede 

hidrofílica tridimensional (OWINO et al., 2008). Um dos primeiros co-polímeros foi 

sintetizado por Wichterle e Lim em 1954 citado por WHEELER et al. (1996), 

através da reação entre o 2-hidroxietil metacrilato e o etilenoglicol dimetacrilato. O 

produto resultante por ser comprovadamente biocompatível, serviu para a 

produção de lentes de contato gelatinosas (WHEELER et al., 1996; WERNER et 

al., 2000), liberação controlada de fármacos (HSIUE et al., 2001; SILVA et al., 

2003a ; SCHACHT, 2004), sendo ainda utilizado como superfícies articulares 

artificiais (MALMONGE et. al., 2000; BAVARESCO et al., 2008) e para  confecção 

de tubos condutores de crescimento neural (FLYNN et al., 2003; TSAI et al., 

2004). 

Quanto à origem os hidrogéis podem ser naturais ou sintéticos. 

Quando secos, são quebradiços e apresentam aspecto vítreo. No entanto na 

presença de líquidos, tornam-se flexíveis. O hidrogel desidratado assim que é 

imerso em água, absorve-a até atingir um equilíbrio entre as forças favoráveis à 

entrada de líquidos na estrutura polimérica e as forças de coesão da rede (NETTI, 

1993; MALMONGE, et al., 2000). Sua estrutura polimérica tridimensional, 

geralmente não cristalina, apresenta ligações covalentes fortes e ligações iônicas 

fracas. Essa rede tridimensional é que confere ao material a sua insolubilidade, 

bem como a estabilidade em presença de água (MALMONGE et al., 2000).  

O fato dos hidrogéis poliméricos poderem ser sintetizados em uma 

grande variedade de formas, sem terem alteradas as suas propriedades físicas, é 

uma grande vantagem. Assim os hidrogéis podem ser preparados na forma de 

esponjas, géis não esponjosos, filmes opticamente transparentes, líquidos que 

podem ser polimerizados na forma de géis e como recobrimentos de vários tipos 

de substratos (GONZALEZ, 1992; MALMONGE et al., 2000; HSIUE et al., 2001). 

O hidrogel de poliHEMA é composto de polímeros altamente estáveis e 
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resistentes à hidrólise, e altamente hidrofílicos devido a presença de grupos 

ésteres (MALMONGE et al., 2000). 

 

2.3 Polipropileno 

 

O PP foi desenvolvido em Milão (Itália) em 1954 por Giulio Natta citado 

por BUSICO & CIPULLO (2001), mas só em 1958 foi introduzido na prática 

cirúrgica por USHER (1963). Apesar deste material não ter obtido a aceitação 

imediata esperada, posteriormente sua utilização aumentou significativamente em 

todo o mundo, principalmente para correção de grandes defeitos da parede 

abdominal como aqueles decorrentes de traumas, ressecção de tumores e 

hérnias incisionais. Nestes casos o tamanho do defeito, a precariedade dos 

tecidos sadios e o excesso de tensão na linha de sutura impossibilitavam a 

aplicação das técnicas cirúrgicas utilizando os tecidos do próprio paciente 

(LAMONT & ELLIS, 1988; RAMOS, 2002).  

A tela de PP é tecida com fio monofilamentar e entremeada por poros. 

Permite a infiltração de fibroblastos e a produção e deposição de colágeno, além 

de promover uma resposta inflamatória moderada do tipo corpo estranho (AMID 

et al., 1994). Na prática cirúrgica veterinária a tela de PP é utilizada em uma 

grande variedade de situações como, por exemplo, colopexia laparoscópica em 

cães, reconstrução de parede abdominal de felinos após excisão de 

fibrossarcomas, além da correção de outros defeitos na parede abdominal de 

diferentes espécies animais (BOWMAN et al., 1998; LIDBETTER et al., 2002; 

BRUN et al., 2007). 

 

2.4 Defeitos da parede abdominal e o uso de telas sintéticas 

 

Defeitos na parede abdominal em diferentes espécies têm sido 

relatados por diversos autores com uma ocorrência de até 16% de hérnias 

incisionais em eqüinos após cirurgia de cólica (WHITE II, 1990; AUER & STICK, 

1999; COLAHAN et al., 1999). Em potros STOCKWELL & FISHER (1989), 

relataram que a hérnia umbilical ocorre em aproximadamente 2% dos animais 

recém-nascidos. Segundo MUDJE & HUGHES (1985), o número de casos de 
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hérnia incisional primária em pacientes humanos alcança um percentual de 11% 

após laparotomia.  

Diversos biomateriais sintéticos produzidos em forma de telas têm sido 

empregados nas espécies animais com o objetivo de corrigir vários desses 

defeitos na parede abdominal. RABELO et al. (2005) utilizaram a tela composta 

de látex, poliamida e polilisina na correção cirúrgica de hérnias umbilicais 

recidivantes em bovinos leiteiros. GOISSIS et al. (2001), associaram a tela de PP 

ao poli(cloreto de viníla) (PVC), em dupla camada, para reconstrução da parede 

abdominal de carneiros.  

LIMA (2001) relatou após minucioso levantamento na literatura mundial 

que após a introdução da tela de PP para a correção de defeitos na parede 

abdominal nas cirurgias de hérnia incisional no homem os índices de recidivas 

diminuíram acentuadamente, variando entre 0 e 12% contra 6 e 53% nos 

pacientes nos quais não utilizaram a tela de PP.  

 

2.5 Dinâmica das fases do processo de reparo 

 

Para facilitar o entendimento do processo de reparo tecidual alguns 

autores com base nos aspectos macroscópicos e histológicos, o dividiram em três 

fases: inflamatória, fibroblástica ou proliferativa e remodelação (STEENFOS, 

1994; SANTOS, 2000b; MARTINEZ-HERNANDEZ, 2002; MANDELBAUM, et al., 

2003; RATNER & BRYANT, 2004; BALBINO et al., 2005; DESMOULIÉRE et al., 

2005). 

 

2.5.1 Fase inflamatória 

 

Quando ocorre lesão tecidual, ruptura de vasos sanguíneos e 

extravasamento de sangue, os eventos iniciais do reparo estão voltados para o 

tamponamento desses vasos. Como primeira resposta, ocorre vasoconstricção 

rápida e, em seguida, uma seqüência de eventos iniciados pela deposição de 

plaquetas. Estes eventos são seguidos pela ativação plaquetária e posterior 

recrutamento de novas plaquetas, formando o trombo inicial que em seguida é 

infiltrado por fibrina e eritrócitos capturados por essa rede fibrinosa. Os 



 8 

mediadores liberados pelas plaquetas ativadas, como fator de crescimento 

transformador β (TGF- β), fator de crescimento derivado de plaquetas (PDGF), 

tromboxanos e fator ativador plaquetário (PAF) se difundem pela matriz 

provisória, formando um gradiente quimiotático que orienta a migração das 

células envolvidas com a resposta inflamatória (BALBINO et al., 2005). 

Segue-se então com o recrutamento dos leucócitos, principalmente 

neutrófilos.  Os monócitos são atraídos para o local da ferida e se diferenciam em 

macrófagos, que são responsáveis pela limpeza da ferida, que pode conter 

material estranho, bactérias e células mortas (RATNER & BRYANT, 2004). Com o 

aumento do influxo de neutrófilos e macrófagos ativados para a região da lesão, 

aumenta a demanda por oxigênio, com consequente elevação das concentrações 

de ácido láctico e queda do pH. A combinação de hipóxia, pH baixo e alta 

concentração de ácido láctico ativa os macrófagos a produzirem fatores de 

crescimento que são responsáveis pela migração de fibroblastos (BALBINO et al., 

2005). 

 

2.5.2 Fase fibroblástica ou proliferativa 

 

Nesta fase, a migração e a ativação dos fibroblastos oriundos das 

margens da ferida para o centro da mesma se intensifica pela influência dos 

fatores de crescimento e demais mediadores, derivados principalmente dos 

macrófagos. (BALBINO et al, 2005). 

Apesar de o tecido de granulação ter como principal constituinte os 

fibroblastos e novos vasos sanguíneos existem ainda outros tipos celulares. A 

angiogênese é influenciada pela ação de diversos fatores produzidos por 

macrófagos, mastócitos, plaquetas e fibroblastos, sendo que o suprimento de 

oxigênio e nutrientes é essencial para a cicatrização (MANDELBAUM, et al., 

2003). 

Outro fenômeno presente na fase proliferativa é a reepitelização, que 

ocorre sob influência principalmente do fator de crescimento epidermal (EGF) e se 

inicia horas após a ocorrência da lesão. As células das margens da ferida sofrem 

hiperplasia e migram lateralmente da membrana basal subjacente, promovendo 
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então o crescimento de tecido epitelial e restabelecendo a continuidade do tecido 

(MARTINEZ-HERNANDEZ, 2002; MANDELBAUM et al., 2003). 

 

2.5.3 Fase de remodelação 

 

A remodelação é considerada a última fase do processo de reparação. 

Acontece no colágeno e na matriz, e inicia-se por volta do décimo dia após a 

lesão, podendo prolongar-se por meses ou até anos. É nessa fase que a cicatriz 

adquire sua máxima resistência e diminui de tamanho. A neovascularização 

também diminui e mais tarde a cicatriz torna-se delgada, sendo considerada 

avascular, passando de uma coloração rosada para esbranquiçada (STEENFOS, 

1994; SANTOS, 2000b; DESMOULIÉRE et al., 2005). 

 

2.6 Reparo peritonial pós-cirúrgico 

 

Diferentemente do que ocorre em outros tecidos como, por exemplo, a 

pele, onde o processo de reparação segue categoricamente as fases 

anteriormente descritas, no peritônio o processo acontece com algumas 

particularidades, principalmente com relação ao tempo de reparação (DiZEREGA, 

2000a). 

De maneira geral existe um consenso entre a maioria dos 

pesquisadores sobre o tempo gasto para a regeneração do peritônio parietal, que 

é menor que nos demais tecidos (Di ZEREGA, 2000a). RAFTERY (1973) estudou 

a seqüência de eventos do reparo do peritônio parietal após lesão em ratos, 

utilizando microscopia eletrônica de varredura, e já no quinto dia verificou 

pequenas áreas onde o reparo estava completo, contudo, a partir dos dias cinco e 

seis a quantidade de macrófagos diminuiu, enquanto o número de células 

mesoteliais aumentou, e no oitavo dia foi possível confirmar a total regeneração 

do peritônio.   
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2.7 Resposta do hospedeiro aos implantes de biomateriais 

 

De modo geral, para a implantação de um biomaterial no hospedeiro é 

necessário um procedimento cirúrgico. Assim, a resposta ao implante envolve, 

além dos eventos de reparo desencadeados pelo trauma cirúrgico, uma resposta 

tecidual ao material implantado. A resposta específica ao material freqüentemente 

compreende uma inflamação granulomatosa do tipo corpo estranho e sobrepõe 

aquela produzida pelo trauma (WILLIAMS, 2003). Possíveis componentes 

liberados por esses materiais dentro da cápsula ou na interface cápsula-implante, 

resultado da deterioração de polímeros, e os distúrbios mecânicos causados pela 

presença do dispositivo são apontados como fatores de insucesso (GREER & 

PEARSON, 1998; KLOSTERHALFEN et al., 2000b). 

A resposta do hospedeiro reflete um balanço entre os processos 

inflamatório e de reparação. Conforme comentado, no primeiro estágio da 

inflamação o aporte local de sangue e o número de células inflamatórias da fase 

aguda aumentam. Essas células liberam uma variedade de moléculas, incluindo 

histamina, que são quimiotáxicas, causando atração de um vasto número de 

outras células inflamatórias, especialmente macrófagos. Segundo TANG et al. 

(1998), é improvável que o material tenha alguma influência na fase aguda, uma 

vez que o insulto geral é o maior responsável pela reação. Apesar disso, ressalte-

se que o tipo do biomaterial pode interferir na resposta tissular mesmo nas fases 

iniciais do processo (WILLIAMS, 2003).  

Na ausência de infecção, a implantação de um biomaterial 

relativamente inerte e atóxico desencadeia uma resposta inflamatória dominada 

pelo comportamento defensivo normal de neutrófilos e macrófagos. 

Simultaneamente ao processo inflamatório, os fibroblastos são atraídos para a 

área a fim de iniciar a reparação tecidual, sendo os mesmos ativados, passando a 

sintetizar e liberar colágeno. Este último será produzido rapidamente e em alguns 

dias ocorrerá aumento do número de fibras colágenas e também aumento da 

força tênsil local. Ao mesmo tempo, capilares sanguíneos danificados começam a 

se regenerar para restabelecer a vascularização. Assim, a ferida contendo um 

implante inerte irá cicatrizar formando a cápsula, que é composta por uma zona 

de tecido fibroso vascularizado que envolve o implante. Espera-se que em poucas 
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semanas o processo inflamatório tenha regredido. A duração e intensidade 

dessas respostas vão depender da extensão do dano criado na implantação, 

composição química, energia livre de superfície, carga de superfície, porosidade, 

aspereza, tamanho e forma do implante. Uma superfície irregular e áspera pode 

resultar em maior fibrose devido à irritação mecânica fornecida pela aspereza do 

material. Desta forma, o tecido fibroso que se forma imediatamente após a fase 

do pós-operatório pode obedecer a estas características geométricas, fornecendo 

melhor fixação a fim de reduzir a movimentação do implante (BABENSEE et al., 

1998; WILLIAMS, 2003).  

Diferentes células, como monócitos, leucócitos e plaquetas, aderem à 

superfície dos biomateriais e como resultado propiciam a regulação de citocinas 

e, subseqüentemente, a processos pró-inflamatórios (BABENSEE et al., 1998; 

RATNER & BRYANT, 2004). 

Os macrófagos são provavelmente as mais importantes células 

fagocíticas na reação tecidual aos biomateriais. Estas células fagocitam partículas 

com tamanho entre dez micrômetros (µm) a dez nanômetros (nm) de diâmetro, 

porém, pelo fato de serem menores que o implante, não é possível que realizem a 

fagocitose. A inflamação crônica segue na interface do biomaterial e os 

macrófagos se fusionam para formar um sincício multinucleado gigante de células 

que persistem por todo tempo de vida do implante (WILLIAMS, 2003; RATNER & 

BRYANT, 2004). Reativações crônicas do processo inflamatório podem ocorrer, o 

que explicaria as complicações em longo prazo (ZELLER, 1993).  

A liberação de monômeros residuais e produtos da degradação do 

biomaterial também são importantes na resposta tecidual do hospedeiro 

(BABENSEE et. al., 1998). Esses monômeros uma vez fagocitados pelo 

macrófago ou célula gigante, vão estimular a atividade metabólica dentro da 

célula. Os produtos desta ativação incluem radicais livres e a ativação de outras 

espécies oxidativas. Os lisossomos dentro da célula também se tornam ativados e 

sintetizam enzimas que podem ser usadas na tentativa de degradar ou digerir a 

partícula estranha. Uma célula inflamatória ativada é, portanto, um foco minúsculo 

de intensa atividade bioquímica, primariamente direcionada para a expulsão dos 

agentes invasores. Durante o processo de ativação, as células sintetizam e 

secretam uma ampla variedade de moléculas sinalizadoras, que são responsáveis 
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por atrair outras células para a área, estimulando outras fases do processo de 

defesa. Essas moléculas incluem a família das citocinas, que são importantes 

marcadores de intensidade das reações inflamatórias aos biomateriais 

(WILLIAMS, 2003). 

O estágio final da reação ao corpo estranho envolve a formação de um 

tecido avascular composto por colágeno fibroso de 50-200µm de espessura 

(RATNER & BRYANT, 2004). A reatividade do material implantado influencia 

diretamente a espessura da capsula fibrosa. Se o material for degradável a 

capsula fibrosa será a única evidência de que um implante esteve presente 

(OREFICE et al., 2006). Em contrapartida, caso o material seja altamente reativo 

e essa resposta seja prolongada, pode ocorrer fibrose excessiva, interferindo no 

sucesso funcional do implante, formando uma cápsula fibrosa muito espessa 

(WILLIAMS, 2003; OREFICE et al., 2006; YEO & KOHANE, 2008). 

A fim de elucidar o porquê das células inflamatórias serem estimuladas 

a migrar em direção ao corpo estranho, TANG et al. (1998) levantaram a hipótese 

de que os mastócitos, juntamente com seus elementos granulares, possuem 

papel-chave nesse mecanismo. Isso porque após o implante podem ser 

observados edema e hiperemia, que compreendem respostas típicas mediadas 

por histamina, sendo os mastócitos produtores de histamina. Além disso, a 

histamina estimula a transmigração de leucócitos pelo endotélio e também 

autorregula a expressão de moléculas de adesão celular. Esse mecanismo foi 

demonstrado pelos autores quando bloquearam experimentalmente a histamina 

em camundongos, constatando escassez de fagócitos junto ao implante. Da 

mesma forma, quando utilizaram camundongos deficientes em mastócitos o 

número de neutrófilos e macrófagos que migraram para o implante também foi 

significativamente menor. Assim, foi possível sugerir que o recrutamento de 

fagócitos para os biomateriais segue à ativação dos mastócitos pelos biomateriais 

logo após a sua implantação, a partir da degranulação e liberação da histamina, 

desencadeando hiperemia e aumento da expressão da molécula de adesão 

celular P-selectina. A autorregulação das moléculas de adesão celular endoteliais 

aumenta o rolamento e a diapedese de células fagocíticas pela barreira endotelial. 

Uma vez presente bem próximo ao implante, as células fagocíticas migrantes são 

direcionadas até a superfície do mesmo por influência das quimiocinas, como a 
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proteína inflamatória do macrófago-1 α (MIP-1α) e proteína quimioatraente de 

monócito (MCP-1). 

A associação de diferentes materiais é uma alternativa para a busca de 

biomateriais que promovam menos reações teciduais indesejadas. Porém, 

algumas vezes, a resposta tecidual do hospedeiro não apresenta diferenças entre 

esses materiais, como descrito por GOISSIS et al. (2001), que associaram a tela 

de PP ao PVC, em dupla camada, para reconstrução da parede abdominal de 

carneiros, comparando-a com a tela de PP isoladamente. Foi observado que o 

perfil de resposta inflamatória foi similar entre os dois tipos de implantes.  

Umas das conseqüências do procedimento cirúrgico e da inflamação 

peritonial é a aderência, que pode ser definida como a união anormal entre 

folhetos parietal e visceral. Histologicamente as aderências são compostas por 

depósitos de fibrina, constituídas por tecido conjuntivo vascularizado, células 

mesoteliais, macrófagos, fibroblastos e polimorfonucleares (PMN) (CROWE JR. & 

BJORLING, 1998; DiZEREGA & CAMPEAU, 2001b). A irritação mecânica 

causada por alguns biomateriais é fator estimulador do processo inflamatório que 

inicia o mecanismo de formação de aderências, fato este que impulsiona a busca 

por biomateriais cada vez menos reativos (HENDERSON, 1996; CANIS et al., 

2001). 

Outros biomateriais produzidos em associação, como é o caso das 

telas revestidas ou em dupla face, tem demonstrado bons resultados para a 

prevenção de aderências.  Estas possuem uma face de PP e outra revestida com 

um material capaz de prevenir ou diminuir as aderências. Um exemplo são as 

telas compostas de PTFEe. A face de PP fica voltada para a parede abdominal e 

permite a sua incorporação pelos tecidos receptores, enquanto a face de PTFEe 

fica voltada para a cavidade peritonial (GOLDSTEIN, 1999; KLOSTERHALFEN et 

al., 2005a).  

 

2.8 Fatores que podem influenciar no processo de reparação tecidual 

 

Para que ocorram adequadamente todos os eventos da resposta 

tecidual à implantação de um biomaterial é consenso na literatura que é preciso 

que o hospedeiro esteja hígido, pois diversos fatores podem remeter uma 
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resposta tecidual insatisfatória ao implante (CARRICO et al., 1984; 

MANDELBAUM et al., 2003; VASCONCELOS, 2006; SMIALOWSKI & TONINI, 

2007). 

De acordo com MANDELBAUM et al. (2003) o processo de reparação 

tecidual pode ser influenciado por fatores como, idade, estado nutricional, 

existência de doença de base, uso de fármacos sistêmicos, técnica cirúrgica, 

formação de hematomas, infecção, reação de corpo estranho, e uso de 

medicamentos tópicos. CARRICO et al. (1984) acrescentam a esses fatores o 

estado imunológico, a oxigenação do tecido e o volume de sangue circulante.  

SMIALOWSKI & TONINI (2007) referem que a cicatrização acontece 

mais rapidamente em temperaturas próximas aos 30°C, pois em temperaturas 

baixas a capacidade de intensificação das mitoses está diminuída. Fatores 

sistêmicos como neoplasias, colagenoses, hipovitaminoses e hipoproteinemia, 

podem retardar o processo de cicatrização. A deficiência protéica pode 

comprometer a cicatrização em no mínimo duas situações: diminuindo os 

aminoácidos presentes nas fases de cicatrização e favorecendo infecções por 

resposta imunitária deficiente, além de aumentar o tempo do ganho de resistência 

tênsil da cicatriz. A deficiência de ácido ascórbico, potente agente redutor e 

antioxidante, retarda a síntese de colágeno com prejuízos a fibroplasia celular, o 

que também compromete a resistência tênsil da cicatriz. 

Para VASCONCELOS (2006) a irrigação e inervação, o tamanho e a 

localização da lesão, aposição e imobilização da ferida estão diretamente 

relacionados com o processo de reparação tecidual, e quanto mais especializado 

for um tecido, menor a capacidade regenerativa de suas células. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 Local 

 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal de Goiás, sob o protocolo de número 054/2008, e 

desenvolvido no Hospital Veterinário (HV) da Escola de Veterinária (EV) da 

Universidade Federal de Goiás (UFG), com o apoio da Faculdade de Engenharia 

Química da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), no período de 

março de 2008 a março de 2010. 

 

3.2 Animais, telas e grupos 

 

Foram utilizadas 12 cadelas adultas em fase reprodutiva, sem raça 

definida, com peso variando entre dez e 20kg, clinicamente saudáveis e 

provenientes do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) das cidades de 

Aparecida de Goiânia, GO e Goiânia, GO. As cadelas foram submetidas a 

exames clínicos e laboratoriais para a constatação da higidez, vacinadas, 

desverminadas e mantidas em recintos individuais no canil de experimentação 

animal da EV/UFG durante 15 dias antes dos procedimentos cirúrgicos. Recebiam 

água ad libitum e ração comercial duas vezes ao dia e, ao término do 

experimento, os animais foram submetidos à ovariohisterectomia (OSH) e 

encaminhados à adoção. 

A tela de polipropileno (PP) escolhida para ser implantada era tecida 

em forma de malha, com fios monofilamentares, de espessura de 0,7mm, 

entremeados por poros de 164µm x 96µm (Venkuri, São Paulo, Brasil) (Figura 1). 
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FIGURA 1- Tela de polipropileno microporosa, (180g/m2.). 

 

 

Os compósitos de PP e hidrogel de poliHEMA (Figura 2) utilizados no 

grupo tratamento foram desenvolvidos no Departamento de Processos 

Biotecnológicos da Faculdade de Engenharia Química da UNICAMP, Campinas, 

São Paulo. A tela de PP utilizada como substrato foi a mesma descrita para o 

grupo controle, sendo uma das faces preenchida pelo hidrogel de poliHEMA. 

Após o preenchimento, o compósito era imerso em água destilada para a 

remoção de monômeros residuais. Depois de lavadas por repetidas vezes com 

solução de Ringer Lactato, as telas compostas foram acondicionadas em frascos 

individuais contendo a mesma solução e esterilizadas em autoclave vertical. 
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FIGURA 2 – Tela de hidrogel de poliHEMA (PH), tendo como  

substrato tela de polipropileno (PP). 

 

Os 12 animais foram distribuídos aleatoriamente, por meio de sorteio, 

em dois grupos de seis assim distribuídos: grupo (G1), animais que receberam 

implante de tela de PP, e grupo tratamento (G2), animais que receberam implante 

de tela de PP revestida de hidrogel de poHEMA (PH). Para o estudo 

histopatológico foram colhidos fragmentos da interface músculo/tela nos dias 30 e 

60 após o implante, respectivamente. Por isso, duas telas do mesmo material 

foram implantadas em cada animal, sendo uma do lado esquerdo e outra do lado 

direito da parede abdominal. 

 

3.3 Implante cirúrgico das telas  

 

Após jejum hídrico de seis horas e alimentar de 12 horas, os animais 

foram pré-anestesiados com 1mg/kg de Clorpromazina (Amplictil®, Rhodia Farma 

Ltda., São Paulo, Brasil) e 3 mg/kg de Tramadol (Cloridrato de Tramadol, União 

Químca Ltda, Minas Gerais, Brasil) por via venosa (IV). A indução anestésica foi 

realizada com aplicação de 5mg/kg de Propofol IV(Diprivan®, Astrazeneca do 

Brasil Ltda., São Paulo, Brasil), e a anestesia inalatória foi mantida com Halotano 

PH 

PP 
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(Tanohalo®, Cristália Ltda., São Paulo, Brasil). A analgesia pré operatória foi 

realizada com 3mg/kg de Tramadol (Cloridrato de Tramadol, União Químca Ltda, 

Minas Gerais, Brasil) e a analgesia trans operatória com 2mg/kg de Meperidina 

(Dolosal®, Cristália Ltda, São Paulo, Brasil) ambos por via IV. A antibioticoterapia 

consistiu de Enrofloxacino (Chemitril®, Chemitec Agro-Veterinária Ltda., São 

Paulo, Brasil) na dose de 5mg/kg, aplicado duas vezes ao dia durante sete dias, e 

Tramadol (Cloridrato de Tramadol, União Químca Ltda, Minas Gerais, Brasil) para 

a analgesia, na dose de 3mg/kg, administrado a cada 12 horas, durante os três 

primeiros dias do pós-operatório, por via subcutânea (SC).  

A técnica de implantação dos biomateriais foi similar para ambos os 

grupos. As cadelas foram submetidas à laparotomia paramediana direita e 

esquerda e em seguida um segmento circular de 2,5cm de diâmetro do músculo 

transverso do abdome foi removido juntamente com o peritônio (Figuras 3A e 3B). 

O defeito foi corrigido pela implantação de um fragmento de igual tamanho, do 

biomaterial selecionado. Foi utilizado para fixação das telas fio de PP (Prolene® 2-

0) mediante sutura contínua simples (Figuras 3C e 3D). Após a fixação das telas 

realizou-se a sutura do SC em padrão cushing com fio de PP 2-0 e a dermorrafia 

com fio de náilon 2-0 em pontos separados simples para ambos os grupos 

(Figuras 3E e 3F). Colar elizabetano foi utilizado no pós-operatório para a 

prevenção de automutilação da ferida cirúrgica, e os animais foram monitorados 

diariamente até a recuperação completa dos mesmos após a segunda colheita 

realizada aos 60 dias pós-implante. 

Para o tratamento das feridas cirúrgicas realizou-se a limpeza do local 

com polivinilpirrolidona-1% de iodo ativo (PVPI®) duas vezes ao dia, seguida da 

colocação de gaze e esparadrapo para a proteção, até a completa cicatrização 

das feridas cirúrgicas. As feridas também foram avaliadas quanto a presença de 

seroma, hematoma, sinais de infecção e hérnia incisional. 
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FIGURA 3 – Implantação de tela de polipropileno para reconstrução do defeito na 

parede abdominal de cadelas – (A) incisão cutânea paramediana direita; 

(B) criação de defeito por remoção de segmento do músculo transverso 

do abdome juntamente com o peritônio; (C) e (D) sutura da tela de 

polipropileno com fio de PP (Prolene® 2-0) para correção do defeito; (E) 

recobrimento da tela com o músculo obliquo abdominal externo; (F) 

aspecto da sutura simples separada ao final dos procedimentos de 

implantação das telas bilateralmente. 
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3.4 Avaliação histopatológica 

 

Para o acompanhamento da resposta tissular aos implantes foram 

programados dois momentos de colheita, aos 30 e 60 dias do pós-implante, 

respectivamente. Nesses momentos, os animais foram anestesiados conforme 

protocolo descrito para a implantação das telas e submetidos a procedimento 

cirúrgico para a retirada de todo o material implantado nos lados direito (30 dias) e 

esquerdo (60 dias) do abdômen, juntamente com uma borda tecidual de 

aproximadamente 0,5cm. 

A ressecção das amostras para a avaliação histopatológica foi feita em 

bloco, incluindo músculo e implante. As amostras foram fixadas individualmente 

em frascos contendo formol tamponado a 10%, onde permaneceram por 12h. Em 

seguida, foram recortadas, fixadas por mais 12h e mantidas em álcool 70% até o 

momento do processamento e inclusão em parafina. Na seqüência, 

confeccionaram-se cortes de 5µm que foram distendidos sobre lâminas 

histológicas e corados com hematoxilina e eosina (HE) e picrossírius (MONTES & 

JUNQUEIRA, 1991). 

A avaliação de cada parâmetro foi feita às cegas em 10 

campos/secção aleatoriamente selecionados, utilizando objetiva de 40x. 

A técnica de picrossírius foi utilizada para quantificar o colágeno na 

área do implante. As lâminas foram avaliadas em microscópio óptico, em objetiva 

de 10x, utilizando fonte de luz polarizada. Foram adotados os critérios descritos 

por JUNQUEIRA et al. (1978), em que as fibras de colágeno do tipo I (maduro), 

como mais espessas e birrefringentes, coram-se em tom vermelho-alaranjado. Já 

as fibras de colágeno do tipo III (imaturo), mais finas, dispersas e fracamente 

birrefringentes, foram identificadas por sua cor esverdeada. 

Foram avaliadas duas regiões, o centro da tela e a área de transição 

entre o enxerto e a parede abdominal (interface músculo/tela). A leitura das 

lâminas foi realizada de forma descritiva e semi-quantitativa, sendo consideradas 

as variáveis vasos sangüíneos, infiltrado inflamatório, células gigantes e tecido 

conjuntivo, de acordo com critérios adaptados de BEETS et al. (1998) (Quadro 1). 
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QUADRO 1 – Descrição dos escores aplicados na análise dos achados histopatológicos na 

parede abdominal de cadelas após implante intraperitonial de tela de 

polipropileno (PP) e polipropileno associada ao hidrogel de poliHEMA 

(PH). 

Achados 
histopatológicos 

Escores Significado 

 Infiltrado inflamatório 
(classificado em 
polimorfonuclear ou 
mononuclear) 

 

 Angiogênese 
 

 Colágeno tipo I 
 

 Colágeno tipo III 

0 Ausência de alteração 

1 
Alteração discreta (presente 
em menos de 25% do campo) 

2 
Alteração moderada (presente 
em 26% a 50% do campo) 

3 
Alteração acentuada (presente 
em 51% a 100% do campo) 

 Tecido conjuntivo 
(classificado em frouxo 
ou denso) 

0 Ausência de tecido conjuntivo 

1 Presença de tecido conjuntivo 

 Células gigantes 

0 Ausência de células gigantes 

1 
Presença de 1 a 3 em torno do 
implante (discreta) 

2 
Presença de mais de 3 em 
torno do implante (acentuada) 

Fonte: adaptado de BEETS et al. (1998). 

 

3.5 Análise estatística 

 

A análise estatística entre os tratamentos foi realizada considerando-se 

que as variáveis são não paramétricas. Utilizou-se o teste U Wilcoxon-Mann-

Whitney (WMW) para p < 0,05, e a análise estatística descritiva para demonstrar a 

diferença entre as amostras de acordo com SAMPAIO (1998). Foram utilizados os 

programas SAEG e XLSTAT 2008. 
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4. RESULTADOS  

 

Avaliação macroscópica 

Não foi observado no pós-operatório qualquer sinal de infecção ou 

rejeição ao biomaterial e não houve mortalidade. 

No momento das colheitas cirúrgicas constatou-se a presença de 

aderência de omento nas telas de PP e na zona de sutura nas telas de PH. Não 

foi observada aderência de órgãos em qualquer das duas telas nos diferentes 

tempos de avaliação. 

  

Avaliação microscópica 

 

30 dias após o implante 

No grupo PP observou-se angiogênese discreta em 100% das 

amostras. Foi observado infiltrado inflamatório polimorfonuclear (PMN) discreto 

em 33,3% das amostras, enquanto que o infiltrado inflamatório mononuclear (MN) 

predominou, apresentando-se em intensidade discreta em 83,3% e moderada em 

16,6% dos fragmentos. As células gigantes estavam dispostas em torno dos 

monofilamentos de PP em intensidade discreta em 33,3% das amostras. Tecidos 

conjuntivo frouxo e denso foram observados em 100% dos fragmentos, ambos em 

quantidade discreta. Ressalte-se que na maioria das amostras o tecido conjuntivo 

denso apresentava-se adjacente ao monofilamento e o frouxo mais distante 

(Figura 4A). 

No grupo PH houve predominância do infiltrado inflamatório MN de 

discreto (83,3%) a moderado (16,6%), porém ainda estavam presentes PMN na 

superfície de contato com o biomaterial em intensidade discreta em 16,6% das 

amostras. Também foram observadas células gigantes dispostas em torno da tela 

PH, sendo estas em quantidade discreta em 16,6% das amostras. Tecido 

conjuntivo frouxo e denso foi encontrado em 100% do material avaliado, ambos 

em intensidade discreta (Figura 4B). A presença de uma camada de células 

mesoteliais foi observada com distribuição multifocal, entre o tecido conjuntivo e a 

região ocupada pelo hidrogel de poliHEMA. 
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FIGURA 4 - Fotomicrografias intraperitonial de implante de tela de PP e PH, 30 dias 

após a implantação (HE, 200x). (A) Amostra do grupo PP. Tecido 

conjuntivo frouxo (estrela) e angiogênese (seta) em torno da região 

ocupada pelo monofilamento (PP). (B) Amostra do grupo PH. Tecido 

conjuntivo denso (estrela) ao redor da região ocupada pelo hidrogel (H). 

 

O colágeno tipo I foi predominante em relação ao colágeno tipo III nos 

dois grupos. No grupo PP, o colágeno tipo I foi encontrado de discreto (33,3%) a 

moderado (66,6%), e o colágeno tipo III estava presente em sua maioria em 

quantidade discreta (83,3%), e em intensidade moderada em apenas 16,6% das 

amostras. No grupo PH o colágeno tipo I foi encontrado de moderado (50%) a 

acentuado (50%), enquanto que o colágeno tipo III apresentou-se discreto em 

100% das amostras (Figura 5). 

Na tabela 1 apresentam-se as variáveis microscópicas estudadas e 

seus respectivos escores para os grupos PP e PH. 
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FIGURA 5 - Fotomicrografias em luz polarizada de implante intraperitonial de tela de 

PP e PH aos 30 dias após a implantação (picrossírius, 100x). (A) Amostra 

de PP. Coloração esverdeada, caracterizando colágeno tipo III (imaturo). 

(B) Amostra de PH. Coloração vermelho-alaranjada, caracterizando 

colágeno tipo I (maduro). PP – região ocupada pelo monofilamento de 

PP; H – região ocupada pelo hidrogel. 

 

TABELA 1 - Variáveis histopatológicas e escores aos 30 dias para os grupos tela de 

polipropileno (PP) e polipropileno associada ao hidrogel (PH). 

Grupo PP/30dias 

Achados 
histológicos 

0 
(ausente) 

1 
( ≤ 25%) 

2 
(25% - 50%) 

3 
(≥ 51%) 

Angiogênesea - 6 (100%) - - 
PMNa 4 (66,6%) 2 (33,3%) - - 
MNa - 5 (83,3%) 1(16,6%) - 
Células gigantesa 4 (66,6%) 2 (33,3%) - - 
T.C. Frouxoa - 6 (100%) - - 
T.C. Densoa - 6 (100%) - - 
Colágeno Tipo Ia - 2 (33,3%) 4 (66,6%) - 
Colágeno Tipo IIIa - 5 (83,3%) 1(16,6%) - 

Grupo PH/30dias 

Achados 
histológicos 

0 
(ausente) 

1 
(≤ 25%) 

2 
(25% - 50%) 

3 
(≥ 51%) 

Angiogênesea - 6 (100%) - - 
PMNa 5 (83,3%) 1(16,6%) - - 
MNa - 5 (83,3%) 1(16,6%) - 
Células gigantesa 5 (83,3%) 1(16,6%) - - 
T.C. Frouxoa - 6 (100%) - - 
T.C. Densoa - 6 (100%) - - 
Colágeno Tipo Ia - - 3 (50%) 3 (50%) 
Colágeno Tipo IIIb - 6 (100%) - - 

ab – letras diferentes entre as mesmas variáveis nos diferentes grupos indicam 
diferença estatística (p<0,05) 
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60 dias após o implante 

No grupo PP, a intensidade da angiogênese manteve-se discreta 

(100%), enquanto as células PMN (discreta 33,3%), MN (discreta 100%) e células 

gigantes (discreta 16,6%) diminuíram a intensidade 60 dias após implantação. 

Tanto o tecido conjuntivo frouxo quanto o denso mantiveram-se discretos em 

100% das amostras, no entanto o tecido conjuntivo denso foi evidenciado na 

maior parte das amostras distribuído de forma concêntrica em torno dos 

monofilamentos da tela de PP, enquanto o frouxo se apresentava mais distante 

dos monofilamentos (Figura 8A). 

Aos 60 dias da implantação, no grupo PH, a angiogênese e as células 

PMN estavam ausentes (100%) e o infiltrado inflamatório MN (83,3% discreto e 

moderado 16,6%) e as células gigantes (16,6% discreto) mantiveram-se 

constantes. A incorporação revelou um tecido conjuntivo envolvendo todo o 

material em forma de sanduíche, sendo que a intensidade do tecido conjuntivo 

denso manteve-se constante (100% discreto), enquanto o tecido conjuntivo frouxo 

diminuiu (83,3% discreto) (Figura 8B). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 6 - Fotomicrografias intraperitonial de implante de tela de PP e PH 60 dias 

após a implantação (HE, 200x). (A) – amostra do grupo PP evidenciando 

a presença de tecido conjuntivo frouxo em torno do monofilamento de 

polipropileno (estrela) e angiogênese (seta); (B) – amostra do grupo PH 

com presença de tecido conjuntivo denso (estrela). Sendo: PP – região 

ocupada pelo monofilamento de polipropileno; H – região ocupada pelo 

hidrogel. 
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Aos 60 dias da implantação no grupo PP a intensidade de colágeno 

tipo III manteve-se idêntico aos 30 dias da implantação (83,3% discreto e 16,6% 

moderado), enquanto que o colágeno tipo I apresentou-se em intensidade 

discreta (16,6%), moderada (66,6%) e acentuada (16,6%). No grupo PH o 

colágeno tipo I foi encontrado de moderado (16,6%) a acentuado (83,3%), 

enquanto que o colágeno tipo III foi encontrado em quantidade discreta em 100% 

das amostras (Figura 9). 

Na tabela 2 apresentam-se as variáveis microscópicas estudadas e 

seus respectivos escores para os grupos PP e PH. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 7 - Fotomicrografias em luz polarizada de implante intraperitonial de tela de 

PP e PH aos 60 dias após a implantação (picrossírius, 100x). (A): 

amostra do grupo polipropileno evidenciando a presença de colágeno tipo 

I; (B): amostra do grupo polipropileno associado ao hidrogel evidenciando 

a presença de colágeno tipo I. Onde: PP – região ocupada pelo 

monofilamento de polipropileno; H – região ocupada pelo hidrogel. 
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TABELA 2 - Variáveis histopatológicas e escores aos 60 dias para os grupos tela de 

polipropileno (PP) e polipropileno associada ao hidrogel (PH). 

Grupo PP/60dias 

Achados 
histológicos 

0 
(ausente) 

1 
(≤ 25%) 

2 
(25% - 50%) 

3 
(≥ 50%) 

Angiogênesea - 6 (100%) - - 
PMNa 4 (66,6%) 2 (33,3%) - - 
MNa - 6 (100%) - - 
Células gigantesa 5 (83,3%) 1(16,6%) - - 
T.C. Frouxoa - 6 (100%) - - 
T.C. Densoa - 6 (100%) - - 
Colágeno Tipo Ia - 1(16,6%) 4 (66,6%) 1(16,6%) 
Colágeno Tipo IIIa - 5 (83,3%) 1(16,6%) - 

Grupo PH/60dias 

Achados 
histológicos 

0 
(ausente) 

1 
(≤ 25%) 

2 
(25% - 50%) 

3 
(≥ 50%) 

Angiogênesea 6 (100%) - - - 
PMNa 6 (100%) - - - 
MNa - 5 (83,3%) 1(16,6%) - 
Células gigantesa 5 (83,3%) 1(16,6%) - - 
T.C. Frouxoa 1(16,6%) 5 (83,3%) - - 
T.C. Densoa - 6 (100%) - - 
Colágeno Tipo Ib - - 1(16,6%) 5 (83,3%) 
Colágeno Tipo IIIb - 6 (100%) - - 

ab – letras diferentes entre as mesmas variáveis nos diferentes grupos indicam 
diferença estatística (p<0,05) 
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5. DISCUSSÃO 

 

Defeitos na parede abdominal são as maiores causas de correção 

cirúrgica com a utilização de tela de PP, que apresenta alta resistência, baixo 

custo, sendo ainda associada a um fácil manuseio durante a sua implantação, 

conforme relatam GOLDSTEIN (1999), GIL et al. (2005) e KLOSTERHALFEN et 

al. (2005a), o que foi observado durante a implantação da tela nas cadelas 

utilizadas neste trabalho. Apesar das telas de PP serem utilizadas frequentemente 

para a reconstrução da parede abdominal, BELLÓN et al. (1998) e RAMOS 

(2002) referem-se a complicações, como migração da prótese, fístulas intestinais 

e aderências viscerais, o que impulsiona o estudo de biomateriais, que 

associados ao PP possam minimizar tais eventos. Desta forma, buscou-se avaliar 

as respostas teciduais promovidas pela implantação do compósito tela de PP e 

hidrogel de poliHEMA, originalmente desenvolvido com a finalidade de prevenir a 

formação de aderências na espécie canina.  

Outros biomaterias já foram implantados em associação ao PP para a 

correção de defeitos na parede abdominal. KLOSTERHALFEN et al. (2005a) 

implantaram telas compostas de PP e PTFEe com resultados satisfatórios. 

GOISSIS et al. (2001) associou PVC à tela de PP para a reconstrução da parede 

abdominal em carneiros. Os resultados apontaram que o material é biocompatível 

e menos susceptível à aderência de alças intestinais. Com o objetivo de minimizar 

a formação de aderências causadas pela presença de PP na parede abdominal. 

PAULO et al. (2010) e SILVA et al. (2010b) utilizaram o compósito tela de PP e 

hidrogel de poliHEMA, e, apesar desse biomaterial ser descrito como 

biocompatível, como referiram NETTI (1993), HSIUE et al. (2001), FLYNN et al. 

(2003) e TSAI et al. (2004), o mesmo ainda não tinha sido utilizado como implante 

de parede abdominal. SILVA et al. (2010b) implantaram o hidrogel de poliHEMA 

associado à tela de PP na parede abdominal de cadelas e observaram vantagens 

deste compósito na prevenção de aderências quando comparado a tela de PP 

isoladamente. PAULO et al. (2010) implantaram o mesmo compósito em ratas 

para o estudo histopatológico, porém os tempos de avaliação foram mais curtos 

do que os realizados neste estudo. Portanto, afim de buscar um melhor 

entendimento da resposta inflamatória crônica realizou-se neste trabalho 
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avaliações aos 30 e 60 dias, porém verificou-se que não houve diferença 

estatística entre as variáveis (angiogênese, PMN, MN, células gigantes, tecido 

conjuntivo denso e frouxo) nos diferentes grupos (PP e PH), exceto para o tipo de 

colágeno. 

As observações macroscópicas e microscópicas do presente estudo 

possibilitaram notar tolerância aos dois biomateriais, pois foi verificada ausência 

de rejeição ao implante e por resposta inflamatória caracterizada por presença de 

células fagocíticas e fibrose, o que é esperado na implantação de um biomaterial, 

coincidindo com os relatos de WILLIAMS (2003). Nos dois tempos de avaliação, 

aos 30 e 60 dias da implantação, a angiogênese foi discreta em 100% das 

amostras, exceto para o grupo PH no 60º dia. Estes resultados não coincidem 

com o encontrado por SILVA (2009c), que observou um aumento na intensidade 

da angiogênese para os dois grupos aos 15 e 30 dias após a implantação, pois 

como afirma BALBINO et al. (2005), espera-se que a angiogênese aumente nos 

momentos iniciais após a lesão tecidual, contudo, é esperado que a 

neovascularização diminua quantitativamente com o decorrer da cicatrização. 

A presença de uma camada de células mesoteliais foi observada com 

distribuição multifocal, entre o tecido conjuntivo e a região ocupada pelo hidrogel 

de poliHEMA aos 30 dias, similarmente ao observado por PAULO et al. (2010), 

que atribuíram a diminuição do número de aderências à presença destas células 

a partir dos 15 dias da implantação. No presente estudo, não foi verificada 

aderência visceral em nenhum dos dois biomateriais, contudo observou-se sobre 

as telas de PP aderência de omento, e nas telas de PH aderência de omento 

apenas na zona de sutura, provavelmente pelo fato do fio ter permanecido em 

contato com as estruturas abdominais. Entretanto, de acordo com o encontrado 

por SILVA et al. (2010b), a falha em impedir totalmente a aderência de omento 

não possui nenhum significado clínico, uma vez que o omento sozinho é utilizado 

como barreira na prevenção de aderências viscerais. 

A reação inflamatória persistente na interface biomaterial e tecido 

receptor observada nos dois tempos (30 e 60 dias após a implantação) está de 

acordo com BABENSEE et al. (1998), que referiram que é esperado que o 

biomaterial desencadeie resposta inflamatória dominada pelo comportamento 

defensivo normal de neutrófilos e macrófagos. Foi observada nos dois grupos e 
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nos dois tempos de avaliação a presença de células gigantes, que são resultantes 

da fusão dos macrófagos na tentativa de englobar partículas maiores, porém pelo 

fato dessas células serem menores que o implante, e o mesmo não ser 

biodegradável, isso não é possível, e dessa forma, como afirmou WILLIAMS 

(2003), estas células podem persistir por todo tempo de permanência do implante.  

O tecido conjuntivo foi observado preenchendo os poros da tela e 

envolvendo os monofilamentos de PP e o hidrogel de poliHEMA. BABENSEE et 

al. (1998) referiram que este tecido se desenvolve simultaneamente ao processo 

inflamatório. Os fibroblastos são atraídos para a área a fim de iniciar a reparação 

tecidual, sendo em seguida ativados, passando a sintetizar e liberar colágeno. Em 

condição normal de cicatrização, o colágeno tipo III, constituído de fibras finas, 

imaturas e isoladas, está presente junto ao colágeno tipo I que é caracterizado 

por fibras grossas, com alta força de tensão. Neste estudo, foi observado que 

tanto o colágeno tipo I, quanto o tipo colágeno tipo III estavam presentes nos dois 

tempos de avaliação, porém houve uma predominância do colágeno tipo I já no 

primeiro tempo de avaliação (aos 30 dias da implantação), similarmente ao 

encontrado por VAZ et al. (2009), que implantaram a tela de PP na parede 

abdominal de ratos e avaliaram a deposição de colágeno. Estes autores 

verificaram que tanto o colágeno tipo I, quanto o colágeno tipo III estavam 

presentes junto à tela de PP já no início do processo de cicatrização (3º dia após 

a implantação) e que a partir do 21º dia após a implantação, o colágeno tipo I 

apresentou um percentual significativamente maior em relação ao colágeno tipo 

III, indicando o aumento da resistência junto à tela. Estes achados coincidem com 

o encontrado por BIONDO-SIMÕES et al. (2005), que relataram predominância do 

colágeno tipo I no 30º dia após a implantação da tela de PP na parede abdominal 

de ratos jovens e idosos. PAULO et al. (2010) também observaram alta incidência 

de colágeno tipo I em ratos que receberam a tela de PP na parede abdominal aos 

30 dias. 

Ao analisar o percentual de colágeno tipo III nos animais que 

receberam o implante de PH, foi observado que este foi encontrado em 

intensidade discreta em 100% das amostras aos 30 dias da implantação, 

resultado este próximo ao encontrado por PAULO et al. (2010), que descreveram 

colágeno tipo III em intensidade discreta em 90% dos animais. É interessante 
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relatar que mesmo aos 60 dias, quando a taxa de colágeno tipo I aumentou em 

relação aos 30 dias para os dois grupos, ainda se encontrava presente o 

colágeno tipo III, fato este que permite afirmar que apesar do colágeno tipo III 

(imaturo) dar lugar ao colágeno tipo I (maduro), o primeiro ainda persiste na 

região da implantação, provavelmente desempenhando função importante na 

flexibilidade da interface implante hospedeiro. 

Os índices observados de colágeno tipo I foram acentuadamente 

maiores para os animais que receberam o implante de PH, portanto apesar da 

tela de PP promover adequadamente a deposição de colágeno, os resultados 

obtidos da implantação do hidrogel de poliHEMA podem inspirar novos estudos 

de tensiometria a fim de comprovar uma maior capacidade de resistência deste 

biomaterial quando associado a tela de PP. JUNGE et al. (2004) avaliaram a taxa 

de colágeno I e tipo III e atribuíram uma ligação entre o percentual de recidivas de 

hérnias da parede abdominal e a quantidade de colágeno presente, 

demonstrando existir relação positiva entre uma maior quantidade de colágeno 

tipo I, ganho de resistência do implante junto ao tecido hospedeiro e diminuição 

das recidivas de hérnias. Em contrapartida, uma deposição exacerbada de 

colágeno tipo I poderia promover fibrose excessiva, interferindo no sucesso 

funcional do implante, formando uma capsula fibrosa muito espessa, como 

referiram WILLIAMS (2003), OREFICE et al. (2006) e YEO & KOHANE (2008), o 

que poderia ser fator limitante para um implante com aplicação na parede 

abdominal, órgão que requer maleabilidade. 
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6. CONCLUSÃO 

 

A tela de polipropileno revestida de hidrogel de poliHEMA não 

desencadeou reações teciduais estatisticamente significativas quando comparada 

a tela de polipropileno isoladamente implantada na parede abdominal de cadelas. 

O hidrogel de poliHEMA como agente de revestimento da tela de 

polipropileno quando implantado na parede abdominal de cadelas desencadeia 

maior deposição de colágeno tipo I quando comparado a tela de polipropileno 

isolada aos 60 dias da implantação. 
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