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RESUMO 

 

COSTA, JNL. Comparação entre o pericárdio bovino decelularizado e o 
pericárdio bovino convencional utilizado na confecção de biopróteses 
valvares cardíacas [tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, 
Universidade de São Paulo; 2005. 133p. 

 
 
O pericárdio bovino tratado com glutaraldeído (GTA) e armazenado em 
formaldeído tem sido utilizado para confecção de biopróteses cardíacas ao 
longo das últimas décadas, já se tendo acumulado grande experiência com 
seu manuseio. Sabemos, no entanto, que o uso do GTA associadamente à 
presença de restos celulares existentes em meio às fibras de colágeno e 
elastina do pericárdio, são fatores indutores de resposta inflamatória e de 
enucleação de cristais de cálcio, o que compromete a durabilidade da 
bioprótese in vivo a longo prazo. 
No presente trabalho, tivemos como objetivo comparar a resistência 
mecânica do pericárdio decelularizado com o pericárdio convencional, assim 
como avaliar sua capacidade de induzir resposta inflamatória em modelo 
experimental com ratos. Para estudar as duas técnicas, dividimos os 
pericárdios em dois grupos: Grupo I – pericárdio submetido a tratamento 
convencional com GTA e Grupo II – pericárdio submetido a tratamento de 
decelularização previamente ao tratamento convencional com GTA. Após o 
processamento químico dos pericárdios, as amostras do Grupo II foram 
histologicamente avaliadas para confirmar a eficácia da decelularização. A 
seguir, analisamos a resistência mecânica nos dois grupos de pericárdio 
através dos testes de tração e de desnaturação térmica. Em nossa 
casuística, os dois grupos tiveram desempenho semelhante. A capacidade 
de induzir resposta inflamatória foi avaliada em estudo experimental em 50 
ratos Wistar, machos, com 3 meses de idade, os quais foram submetidos a 
implante subcutâneo no abdome de fragmentos de pericárdio dos dois 
grupos. Igualmente, não evidenciamos diferença significativa. Nossa terceira 
etapa de avaliação consistiu em confeccionar 3 biopróteses (mitral n. 29) 
com o pericárdio decelularizado e que foram submetidas a avaliação 
hidrodinâmica juntamente com uma bioprótese convencional de teste. As 
biopróteses decelularizadas mostraram ter desempenho hidrodinâmico 
semelhante à prótese de teste e ao padrão de avaliação de próteses já 
conhecido da Braile Biomédica (S.J.Rio Preto-SP), todas atingindo a marca 
de 150 milhões de ciclos.  
A avaliação histológica do pericárdio das próteses ao fim da ciclagem 
mostrou padrão microscópico habitual, não tendo havido ruptura ou 
fragmentação anormal induzida por estresse mecânico. 
Temos como conclusão que a técnica de decelularização mantém a 
resistência física do pericárdio em comparação àquele convencionalmente 
preparado, não levando à fragmentação da matriz de colágeno e elastina e 
nem à perda de sua resistência mecânica tanto estática quanto dinâmica, 



xi 

além de não ter induzido resposta inflamatória diferente daquela 
habitualmente encontrada no pericárdio convencional. 
 
Descritores: estudo comparativo, pericárdio, bovinos, prótese das valvas 
cardíacas, bioprótese. 
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SUMMARY  

 

 

COSTA, JNL. Comparison between the decellularized bovine pericardium 
and the conventional bovine pericardium used in the manufacturing of 
cardiac bioprosthesis [thesis]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, 
Universidade de São Paulo”;2005. 133p. 

 
The bovine pericardium treated with glutaraldehyde (GTA) and stored in 
formaldehyde has been used in the manufacturing of cardiac bioprosthesis 
through the past decades, and a great knowledge has been acquired in this 
field.  We know however that the use of the GTA and the presence of cell 
debris among the collagen and elastin fibers are triggers to induce 
inflammatory response and calcium deposition in the tissue, what 
compromises the long term durability of bioprosthesis in vivo. In this paper, 
our objective was to compare the decellularized and the conventional 
pericardium mechanical resistance and also its capability of inducing 
inflammatory response in an animal experimental model. In order to study 
these two techniques, we divided the pericardia into two groups: Group I- 
pericardia conventionally treated with GTA and Group II – pericardia 
previously decellularized and then conventionally treated with GTA. At first, 
after the pericardia chemical treatment, we performed histological analysis of 
Group II to certify the efficacy of the decellularization process. Afterwards, we 
analyzed the mechanical resistance in both groups using the stretching and 
shrinkage tests. In our samples, both groups had the same performance. The 
capacity of inducing inflammatory response was evaluated in an 
experimental study with 50 Wistar rats, male, 3 months old, which were 
operated to receive the pericardia patches of both groups underneath the 
dermal layer in the abdomen. We also did not find any difference between 
the groups. The third step of evaluation was to manufacture three 
decellularized bioprosthesis and one no decellularized one that were 
submitted to hydrodynamic tests. The decellularized and the test prosthesis 
showed the same performance and there was also no difference when 
compared with the known performance of the Braile Biomédica’s (S.J.R. 
Preto-SP) bioprosthesis. They all reached 150 million cicles. The histological 
avaluation of the bioprosthesis showed the usual microscopic pattern, and 
there was no abnormal rupture or fragmentation caused by mechanical 
stress. We have therefore reached to the conclusion that the decellularization 
technique keeps the physical resistance of the pericardium when compared 
with the conventionally prepared. It does not cause damage or fragmentation 
of the collagen and elastin fibers and does not lead to loss of the mechanical 
resistance. And also, there was no difference in both groups regarding to 
inflammatory response studied in the animal model. 
 
Keywords: comparative study, pericardium, bovine, heart valve prosthesis, 
bioprosthesis. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

O tratamento da doença cardíaca valvar tem sido um dos grandes 

desafios da Cirurgia Cardíaca nas últimas décadas, sendo que a substituição 

da valva nativa por uma prótese mostrou ser o mais importante avanço no 

tratamento de pacientes com doença sintomática, apesar de não ser 

destituída de complicações1. 

As próteses mecânicas oferecem função hemodinâmica 

satisfatória e excelente durabilidade a longo prazo, mas por serem 

trombogênicas  requerem anticoagulação permanente, o que aumenta o 

risco de sangramento2,3,4,5. As biopróteses apresentam perfil 

hemodinâmico ainda melhor, porém tanto os substitutos valvares 

confeccionados com valvas aórticas porcinas quanto aqueles de 

pericárdio bovino fixados com glutaraldeído induzem ativação do sistema 

imune6,7, desencadeando reação inflamatória contra o tecido protético7,8, 

o que leva a infiltração da matriz de colágeno, ruptura da malha 

colágeno-elastina e calcificação9,10,11. Estes eventos culminam 

invariavelmente em disfunção de prótese e necessidade de 

reoperação2,3,4,5. 
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Diante disto, muito tem sido pesquisado no intuito de se encontrar 

uma estratégia que crie uma prótese biocompatível e resistente a longo 

prazo. Evidências anteriores apontam que a decelularização em biomateriais 

torna o tecido menos antigênico, induzindo menor resposta inflamatória e 

menor degeneração tecidual12,13,14. Porém, até o presente momento, não foi 

estudado o processo de decelularização em pericárdio bovino com o intuito 

de se confeccionar uma bioprótese cardíaca. 

No presente trabalho, iremos comparar as propriedades 

físicas do pericárdio bovino decelularizado com o modelo convencional, 

sua capacidade de induzir resposta inflamatória em modelo experimental 

in vivo, assim como a durabilidade acelerada das próteses 

confeccionadas com estes materiais. 
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1.1 OBJETIVOS 

 

 

O presente estudo tem como objetivos avaliar a resistência física 

do pericárdio bovino decelularizado, sua capacidade de gerar resposta 

inflamatória in vivo e sua resistência mecânica quando usado como 

bioprótese em comparação ao pericárdio convencional. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

A necessidade de desenvolver um substituto de valva cardíaca 

tem impulsionado grande número de pesquisadores nas últimas décadas. 

Desde os anos 60 vem-se empreendendo grande esforço na busca de uma 

prótese valvar ideal.  Já nesta época, a pesquisa iniciava-se em seus três 

setores: desenvolvimento de próteses mecânicas, de biopróteses homólogas 

e das biopróteses heterólogas15.   

Em 1955, Murray et al.16 deram início ao emprego dos tecidos 

biológicos, utilizando homoenxertos valvares, através do implante valva 

aórtica fresca em aorta descendente de paciente com insuficiência grave. 

A utilização de biopróteses heterólogas, no entanto, só foi 

possível após os estudos pioneiros de Carpentier et al.17 que descreveram 

em 1968 o uso do glutaraldeído em baixa concentração para tratamento de 

valvas aórticas porcinas. Na avaliação a longo prazo das biopróteses 

implantadas por este autor, foi demonstrada boa qualidade de vida dos 

pacientes, com baixas taxas de tromboembolismo, trombose da prótese, 

ausência de complicações hemorrágicas e taxa de disfunção protética de 7% 

em 6 anos. Porém, foi igualmente chamada a atenção, pela primeira vez, 
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para a durabilidade limitada dos enxertos devido à degeneração e ruptura 

tecidual, além do potencial de calcificação e enrijecimento dos folhetos 

valvares18. No início dos anos 70, Ionescu buscava desenvolver uma prótese 

de tecido biológico que mimetizasse uma valva aórtica humana19. Em 1971, 

foi então implantada a primeira prótese de pericárdio bovino tratado por 

glutaraldeído. Devido à excelente experiência inicial com este enxerto, 

Ionescu associou-se aos laboratórios Shiley e em 1976 foi lançada a 

primeira bioprótese de pericárdio bovino para uso comercial, Ionescu-

Shiley,20,21. 

Paralelamente, em 1971, no Brasil, Puig et al.22,23 iniciaram uma 

série clínica com 272 substuições valvares com prótese de duramáter 

preservadas com glicerol a 98%. Apesar da melhora no rendimento 

hemodinâmico e da boa durabilidade, com apenas 18% de disfunção 

protética em seis anos, estudos posteriores demonstraram que o glicerol, 

embora conservasse os tecidos, não promovia ligações químicas de 

reticulação, além de não conferir esterilização completa. A degeneração do 

colágeno foi igualmente um achado habitual após 23 meses de implante24.  

Desde então grande conhecimento e experiência foram 

acumulados com o uso do pericárdio bovino e do glutaraldeído. 

A durabilidade mostrou-se limitada devido à degeneração do 

enxerto. O tempo médio na atualidade varia de 8 a 15 anos2,3,4,5,6, sendo 

multifatorial a causa para tal desgaste. No Brasil, destacaram-se os estudos 

de Braile et al.25 e Pomerantzeff et al.26 que apresentaram incidência de 
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disfunção protética menor que 1%/paciente/ano em 11 e 15 anos 

respectivamente.  

Aprendeu-se que o colágeno consiste em uma proteína fibrosa 

formada por uma tripla hélice. Esta configuração única é o resultado da 

geometria espiralada de três polipeptideos (denominados cadeias ) 

dispostos ao redor de si mesmos27,28. Embora tenham sido identificados pelo 

menos 22 tipos de colágeno, o tipo I formado por duas cadeias 1 e uma 2 

é o mais abundante do pericárdio bovino. 

O glutaraldeído, por sua vez, reage com os -amino grupos de 

lisina (Lys) e hidroxilisina (Hyl) da matriz colagênica para formar ligações 

químicas do tipo base de Schiff (-CH=N-). Sendo uma molécula 

quimicamente bipolar, as sucessivas ligações das cadeias de colágeno 

levam à reticulação de toda a malha29. 

No entanto, as soluções aquosas de glutaraldeído não são 

homogêneas. São caracterizadas por misturas complexas em equilíbrio, 

contendo glutaraldeído livre, formas mono e diidratadas, hemiacetais cíclicos 

(monoméricos e poliméricos) e vários polímeros ,-insaturados. Este 

equilíbrio depende da temperatura, concentração e pH29,30. Comercialmente, 

as soluções são distribuídas a 25 e 50%, devendo ser purificadas através de 

destilações a vácuo ou extrações com carvão ativado. O controle de pureza 

é feito pela análise de absorbância em luz UV a 280 nm para formas 

monoméricas e 235 nm para formas poliméricas. A proporção de 

absorbância em UV destas formas (280/235nm) deve estar entre 1,5 e 2,5, 

sendo esta a faixa aceitável para a preservação adequada do tecido15,18. 
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Estudos mais recentes demonstram que a reticulação do 

colágeno é concentração dependente. Concentrações mais altas de 

glutaraldeído induzem à formação de reações cruzadas na superfície das 

fibras, não levando a reticulação das regiões mais internas da matriz 

colagênica. Isso ocorre com as soluções habitualmente empregadas. Já 

concentrações menores progressivamente crescentes, tendem a reticular as 

regiões mais internas28,29,30,31. 

Ainda como conseqüência da heterogeneidade do glutaraldeído, 

surgem manifestações tóxicas em função da liberação de suas formas 

monoméricas, a partir de ligações cruzadas poliméricas, o que ocorre 

gradualmente após o implante30. 

É ainda amplamente demonstrado na literatura que o saco 

pericárdico bovino não consiste de uma malha homogênea de colágeno e 

elastina, mas é formado por regiões de espessura variável, com maior ou 

menor riqueza de fibras, infiltrados ou degenerações32,33,34. 

De todo o exposto, depreende-se a dificuldade de se obter 

materiais homogêneos e adequadamente fixados para a confecção de 

biopróteses cardíacas. 

Neste contexto, veio à luz o conceito de que apesar da reticulação 

da malha de colágeno com glutaraldeído conferir-lhe boa resistência 

mecânica, não impede a ativação de resposta imune celular e humoral 

contra tecido heterólogo à semelhança dos transplantes6. A reação 

inflamatória contra o tecido estranho é tida hoje como um fator maior na 

degeneração valvar, contrariamente ao que se imaginava no passado - que 
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o glutaraldeído tornasse a prótese imunologicamente inerte7. Soma-se a isto 

a própria toxicidade do mesmo. Uma grande quantidade de experimentos 

corrobora a hipótese de que os grupos aldeídicos livres na malha de 

colágeno tem uma correlação importante com a atividade inflamatória local e 

com a indução à calcificação10,35,36,37. 

Assim, várias estratégias foram experimentadas nos últimos anos 

com o intuito de detoxicar o glutaraldeído ou mesmo de desenvolver um 

método alternativo a ele para a reticulação do colágeno.  Vários surfactantes 

(dodecil sulfato de sódio, Polysorbato-80), solventes (toluidina azul), técnicas 

de impregnação (poliacrilamida), quelantes ou inibidores do cálcio 

(difosfonatos), antagonistas iônicos (alumínio), tratamento com amino-ácidos 

(l-lisina, l-glutamina, l- ácido glutâmico, l-arginina), azidas, epóxidos, 

carbodiimidas, pré-tratamento com álcool foram estratégias desenvolvidas, 

mas nenhuma atingiu um resultado definitivo28,38,39. 

Recentemente, baseado na evidência de que os restos celulares 

na matriz colagênica seriam um dos fatores indutores de inflamação e 

calcificação, veio à tona a hipótese de que a decelularização poderia tornar 

os tecidos protéticos mais biocompatíveis. Com esta premissa, várias 

técnicas de decelularização foram desenvolvidas e aplicadas como através 

de digestão celular enzimática, do uso de detergentes ou por foto-

oxidação13,14. Um dos estudos mais importantes foi o desenvolvimento da 

bioprótese porcina Synergraf por O’Brien et al.13 na Austrália. Neste estudo, 

os enxertos tratados foram implantados em carneiros, apresentando 

resultados impressionantes de desempenho hemodinâmico e redução do 
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potencial de inflamação/calcificação. No entanto, a experiência clinica inicial 

foi desastrosa, tendo havido degeneração e ruptura precoce das próteses, o 

que culminou em óbito e interrupção do trabalho40. 

O processo de decelularização, no entanto, tem sido pesquisado 

utilizando-se diversos biomateriais como valva aórtica e pulmonar, porcinas 

e ovinas, matrizes isoladas de colágeno solubilizado e pericárdio bovino, 

sendo os resultados iniciais promissores41,42,43,44,45. Faz-se menção ao 

estudo recente desenvolvido por Nina et al.46 no Incor/FMUSP que avaliou a 

técnica L-Hydro em biopróteses porcinas decelularizadas implantadas em 

carneiros, evidenciando perfil hemodinâmico satisfatório com maior 

resistência à calcificação e trombose. O pericárdio bovino, entretanto, não foi 

avaliado até o momento com o intuito de se confeccionar uma bioprótese 

valvar cardíaca, sendo este, então, o objetivo do presente estudo. 
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3.  MÉTODOS 

 

3.1. Obtenção do material biológico 

 

 

Os pericárdios foram obtidos em frigoríficos imediatamente após o 

abate dos animais com até 30 a 60 meses, sendo todos previamente 

examinados pelo SIF (Serviço de Inspeção Federal). Utiliza-se pericárdio 

bovino rico em fibras colágenas e livre de gordura. 

O material foi então acondicionado em recipientes plásticos 

contendo solução hipertônica de NaCl com MgSO4 8 mOs, tamponada a pH 

7.4 com tampão fosfato 0,13 M e transportado para o laboratório a 4o C, por 

no máximo 4 h15. 

No laboratório, os pericárdios foram lavados em solução isotônica 

de NaCl 0,9% e toda a gordura e aderências foram retiradas.  
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3.2. Processo de decelularização   

 

O pericárdios bovinos foram montados em suporte para serem 

submetidos ao tratamento de decelularização. Foram tratados a 20C, por 

tempo de 24h, com uma solução alcalina (3 ml/g de tecido) contendo (v/v) 

dimetil sulfóxido 6%, sais (cloreto e sulfato), bases alcalinas (K+, 1,19 M e 

Na+, 1,74 M), e alcalina terrosa (Ca+2, 0,86M). O material resultante foi 

equilibrado com solução de Na2SO4, NaCl, KCl e CaSO4 (6 ml de solução/ g 

de tecido) por um período de 6h, e o excesso de sais residuais ainda 

presentes foram removidos por lavagens sucessivas com ácido bórico a 3%, 

água destilada e EDTA 0,3% a pH 11, seguido da estabilização do material 

em tampão fosfato 0,14 mol.L-1, pH 7,4. Após este procedimento as peças 

de pericárdio bovino foram lavadas (3x15min) com água destilada 16. 

 

 

3.3. Reticulação com glutaraldeído  

 

Os materiais obtidos foram tratados com uma solução de 

glutaraldeído a 0,05% em tampão fosfato 0,14 molL-1, pH 7,4 por  um 

período de 15 min, seguido do tratamento com solução de tampão glicina 

borato. Em seguida, foram lavados 6 vezes com  tampão fosfato  

0,14 mol.L-1, pH 7,4 e encaminhados à Braile Biomédica para 

processamento. Todo este procedimento foi realizado na Faculdade de 

Química da USP/ São Carlos à temperatura de 5 C47. 
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Na Braile Biomédica, os pericárdios foram lavados em solução 

isotônica de NaCl 0,9%. A seguir, foram submetidos a fixação com 

glutaraldeído purificado a 0,5% em tampão fosfato 0,13 M, pH 7,4 por 3 

horas em temperatura ambiente. Posteriormente foram transferidos para 

nova solução de glutaraldeído por 3 dias a 4oC. A solução foi novamente 

trocada e as amostras permaneceram por mais 12 dias, também a 4oC. 

Após este período, foram colocadas individualmente em cubas com 300 ml 

de solução de glutaraldeído por 3 dias a 23oC.  A seguir, foram lavadas por 

seis vezes, durante 15 min, com tampão fosfato e tratadas com solução 

tampão borato 0,005 M/ ácido glutâmico 0,025 M, ajustando o pH alcalino 

com NaOH 0,1 N, deixando-as reagir por 24 h em temperatura ambiente. 

Completo o período de curtimento, os pericárdios foram colocados 

em solução conservadora de formaldeido 4%, em tampão acetato, 0,2M, pH 

5,4 por três dias, sendo então submetidos ao controle de qualidade15. 

 

 

3.4. Controle de qualidade  

 

3.4.1. Anatomia macroscópica 

 

Todas as amostras de pericárdio foram analisadas quanto ao seu 

aspecto macroscópico. A seleção foi feita através de foco luminoso de luz 

polarizada, inspecionando-se a textura e a transparência, visando o 

aproveitamento de regiões homogêneas quanto à orientação e à 
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concentração de fibras. Foram descartados sumariamente aqueles com 

infiltrados anormais, espessamentos ou defeitos de qualquer natureza15 

 

 

3.4.2. Exame histológico 

 

Foi realizada igualmente avaliação microscópica por amostragem 

aleatória de diferentes fragmentos de pericárdio com o objetivo de 

estabelecer o padrão histológico presente no material de estudo, mesmo 

levando-se em conta que tal procedimento não seja rotineiro na confecção e 

preparo das biopróteses cardíacas. 

O estudo histológico para avaliação da anatomia microscópica 

utiliza os métodos habituais de inclusão em parafina, com cortes de 3 a 5 

Ôm de espessura e coloração com Hematoxilina-Eosina (HE), Tricrômio de 

Gomori (TG) e Verhoeff (VH). 

Os critérios que definem bom padrão incluem ondulação 

proeminente dos feixes de fibras de colágeno, preservação de fibras 

elásticas, escassa quantidade de substância fundamental amorfa e espaço 

reduzido entre os diferentes extratos entrecruzados de feixes colágenos. 

Os critérios de mau padrão incluem amostras de pericárdio com 

retificação ou ruptura dos feixes de fibras colágenas, alterações tintoriais ou 

degenerativas dos feixes, fragmentação ou irregularidades das fibras 

elásticas, aumento dos espaços entre os feixes colágenos de uma mesma 

camada, aumento da substância fundamental amorfa entre os feixes, 
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depósitos de material mixomatoso na substância fundamental amorfa ou 

outras alterações degenerativas, presença de vasos de paredes espessas 

ou qualquer tipo de infiltrado celular15. 

 

 

3.4.3. Solventes e reagentes  

 

Os reagentes utilizados são: tampões de sódio, fósforo e potássio, 

ácido glutâmico, formaldeído, glutaraldeído (GTA, Union Carbide), o qual é 

purificado conforme padronizado e descrito na literatura15, e sua pureza 

determinada pela relação das absorbâncias 280/235nm que, para o caso de 

válvulas cardíacas biológicas, deve estar compreendida entre 1,5 a 2,5. Esta 

relação é uma indicação da quantidade de glutaraldeído livre e polimérico 

em solução. A descrição das soluções consta no Anexo 1. 

 

No laboratório, os pericárdios foram divididos em dois grupos: 

- Grupo I: pericárdios sem pré-tratamento fixados com 

glutaraldeído. 

- Grupo II: pericárdios decelularizados fixados com 

glutaraldeído. 
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3.4.4. Avaliação histológica do pericárdio 

 

Após o tratamento químico, 6 (seis) sacos pericárdicos que deram 

origem às 3 (três) PBDC foram submetidos a avaliação histológica com o 

objetivo de confirmar a eficácia da técnica de decelularização nas amostras 

a serem estudadas, assim como avaliar o padrão da rede de colágeno e 

elastina. Utilizamos o mesmo padrão de colorações com HE, TG e VH. 

 

 

3.4.5. Resistência mecânica do pericárdio  

 

Esta avaliação consistiu em testes de tração estática (tensão de 

ruptura, elongação e índice de tenacidade) e teste de encolhimento. 

Utilizam-se amostras padronizadas de 6 x 20 mm fixada por pinças especiais 

nos aparelhos descritos abaixo48,49. 

Avaliamos três grupos com 10 fragmentos de pericárdio cada. Grupo 

1 – pericárdio bovino convencional com parâmetros de aprovação para 

confecção de bioprótese. Grupo 2 – pericárdio convencional que apresenta 

parâmetros de descarte para confecção de bioprótese. Grupo 3 – pericárdio 

bovino decelularizado.  Todos foram submetidos aos testes de resistência no 

aparelho de tração Q-Test/ 1L (MPS) – MPS Systems Co. e de encolhimento 

no dispositivo Avaliador de Encolhimento/ Braile Biomédica localizados na 

Braile Biomédica – São José do Rio Preto/SP segundo as normas NBR ISO 

5840:1999 (ABTN) e ANSI/AAMI/ISO 5840:1996 (ANS) 50,51. 
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3.4.6. Avaliação hidrodinâmica 

 

Realizamos igualmente teste de fadiga ou durabilidade acelerada 

em aparelho simulador de fadiga da Shelhigh modelo FTS 300 – USA com 4 

câmaras de avaliação (fig. 1) e análise das performances hidrodinâmicas em 

um sistema duplicador de pulso automático da Shelhigh, modelo V. 4.0 – 

USA (fig.2). Três biopróteses de pericárdio decelularizado (mitral n.29) e 

uma bioprótese de pericárdio bovino convencional (mitral, n. 29 – Braile 

Biomédica) foram confeccionadas e colocadas no simulador de fadiga para 

avaliação do desgaste mecânico. O teste foi interrompido a cada 50 x 106 de 

ciclos para avaliação do desempenho hidrodinâmico conforme preconizado 

pelas normas descritas. Os perfis hidrodinâmicos foram avaliados nos 

tempos zero, 50, 100 e 150 x 106 de ciclos. As variáveis analisadas foram: 

1. fração de ejeção: volume em ml ejetado pelo sistema 

através da prótese 

2. débito cardíaco: fluxo através da prótese em l/min. 

3. duração do ciclo valvar: duração do ciclo em segundos 

incluindo abertura e fechamento.  

4. fase de fluxo anterógrado ou adiantamento da fase de 

fluxo: fase do ciclo em que o fluxo de desloca 

anterogradamente durante a abertura da prótese. Dado 

em porcentagem. 

5. fluxo médio: média do fluxo transvalvar, em l/min, medida 

por cálculo integral da curva de fluxo gerada no sistema. 
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6. pressão média: gradiente de pressão transvalvar dado em 

mmHg. 

7. volume de  fechamento: volume em ml necessário para 

fechar os folhetos da prótese. 

8. volume de vazamento: volume de solução em ml que 

vaza através da prótese após o fechamento. 

9. fração regurgitante: representa em porcentagem o volume 

que retorna durante o fechamento da prótese. 

10. área efetiva do orifício: área interna da prótese, em cm2, 

que abre efetivamente durante o ciclo cardíaco sob fluxo e 

pressão constantes. É calculada com base na  formula de 

Gorlin indicada abaixo. 

EAO = Q/CxFx ∆P       (Q= fluxo, C e F= fatores 

constantes de conversão,     ∆P= variação da pressão). 

11. Índice de eficiência: relação da área efetivamente aberta e 

da teoricamente calculada.48,49. 

 

As próteses foram mantidas no simulador de fadiga até o tempo 

final de 150 x 106 ciclos 
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Figura 1. Aparelho simulador de fadiga. 

 

 

Figura 2. Sistema duplicador de pulso 
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3.4.7. Implante subcutâneo em ratos 

 

Fragmentos de pericárdio bovino dos Grupos I e II foram lavados 

com solução salina por aproximadamente 10 min previamente ao 

procedimento cirúrgico em 50 ratos machos (Wistar, com aprox. 180-240 g). 

Após a anestesia, cada animal foi submetido a tricotomia em região 

abdominal (fig.3) e a incisão mediana com aproximadamente 1 cm 

interessando apenas a pele (fig. 4), a partir da qual foram confeccionadas 

uma bolsa subcutânea de cada lado do abdome. Em cada bolsa foi 

implantado um fragmento de pericárdio de cada grupo. Cinco grupos de 10 

ratos foram sacrificados com 7, 14, 30, 60 e 90 dias pós-implante 

respectivamente. O material retirado foi enviado para análise histológica, 

tendo sido estudado utilizando-se as colorações HE, TG E VH e Von Kossa. 

Os resultados da análise das lâminas foi numerado em escore de 0 a 4 

cruzes, indicando uma caracterização crescente da presença de atividade 

inflamatória, formação de granuloma e deposição de cálcio nos tecidos. 

Todo o material foi avaliado por observador único. 

 



Métodos 
_________________________________________________________________________ 

 

24 

 

 

 

 

Figura 3. Rato Wistar em posição cirúrgica após tricotomia 

 

 

Figura 4. Incisão abdominal para implante 

subcutâneo dos pericárdios. 

 

 

A experimentação em animais foi realizada no Laboratório de 

Cirurgia Experimental da Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade 

de Brasília. 
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3.4.8. Estudo histológico da prótese 

 

Após os testes dinâmicos, o pericárdio das próteses foi 

novamente submetido a estudo histológico para avaliação da integridade do 

mesmo após estresse mecânico. 

Três próteses de pericárdio bovino decelularizado (PBDC) e uma 

prótese controle de pericárdio bovino convencional (PBC) tiveram uma de 

suas três lascíneas retirada e estudada em suas regiões basal (B), média 

(M) e livre (L) conforme exemplificado na figura 5. 

 

 

Figura 5. Regiões basal, média e livre no folheto da prótese. 

 

Os fragmentos isolados foram incluídos em parafina e submetidos 

à coloração com HE, TG e VH. Receberam contagem de zero a três cruzes 
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para caracterização da celularidade e do padrão de fibras de colágeno e 

elastina nos tecidos. Foram igualmente avaliados por observador único. 

 

 

3.4.9. Análise estatística dos dados 

 

Os dados foram descritos através de valores mínimo e máximo, 

mediana, média e desvio padrão.  

Os grupos de pericárdio 1,2 e 3 foram comparados quanto às 

variáveis espessura, tensão de ruptura, elongação, índice de tenacidade e 

temperatura através da análise de variância. Comparações múltiplas foram 

realizadas pelo teste de Tukey. As suposições de variâncias iguais entre os 

grupos e normalidade dos dados foram verificadas utilizando-se os testes de 

Levene e Kolmogorov-Smirnov, respectivamente. 

Os dados da avaliação do implante de pericárdio convencional e 

decelularizado em modelo experimental com animais foram comparados 

quanto a granuloma e infiltrado, em cada dia de avaliação, utilizando-se o 

teste de sinais de Wilcoxon para amostras pareadas. 

As comparações dos grupos com relação às 11 variáveis de 

desempenho hemodinâmico foram realizadas utilizando-se a análise de 

variância. Comparações múltiplas foram feitas através do teste de Wald e a 

suposição de distribuição Normal foi verificada pelos gráficos de 

probabilidade normal dos resíduos. 
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Um nível de significância igual a 0,05 foi adotado nas 

comparações. 
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4.  RESULTADOS 

 

4.1. Avaliação histológica dos pericárdios  

 

 

Após a obtenção, tratamento e acondicionamento dos fragmentos 

de pericárdio bovino, procedemos à avaliação histológica dos mesmos para 

que confirmássemos a efetividade do processo de decelularização. 

Utilizamos a microscopia ótica para definir a ausência de fragmentos e 

restos celulares nos sacos pericárdicos tratados, assim como para 

caracterizar o padrão das fibras de colágeno e elastina. Pudemos observar a 

efetividade do método de decelularização que retira as matrizes de células 

fixadas e restos celulares que habitualmente permanecem no pericárdio 

após a fixação com glutaraldeído. Figuras 6 e 7. 

Evidenciamos ainda que a técnica de decelularização não danifica 

a malha de fibras de colágeno e elastina. Figuras 8 a 11.  
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Figura 6. (HE200x) Coloração evidenciando ausência de celularidade na 
 amostra. 

 

  

Figura 7. (HE 400x)  Detalhe mostrando ondulado de fibras sem células. 



Resultados 
_________________________________________________________________________ 

 

31 

 

 

Figura 8. (TG 100x) Fibras de colágeno com ondulado habitual  

    e discreta fragmentação. 

 

 

 

Figura 9. (TG 400x)  Detalhe do corte anterior, exibindo fibra colágena. 
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Figura 10. (VH 100x) Disposição ondulada das fibras de elastina. 

 

 

Figura 11. (VH 400x) Detalhe das fibras de elastina. 
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4.2. Avaliação da resistência mecânica do pericárdio 

 

 

Pelos níveis descritivos dos testes comparativos dos grupos, 

pode-se concluir que não há diferenças significativas entre os grupos quanto 

às variáveis espessura, elongação e temperatura conforme exibidos nos 

gráficos 1,3 e 5. Para esta última variável, apenas os grupos 1 e 3 foram 

considerados, pois não houve nenhum valor diferente de 0 para o grupo 2, 

impossibilitando sua inclusão na análise inferencial. Por outro lado, o grupo 1 

apresentou valores médios de tensão de ruptura e índice de tenacidade 

significativamente maiores do que nos outros dois grupos (gráficos 2 e 4). As 

suposições de homocedasticidade e normalidade dos dados foram 

verificadas e satisfeitas em todas as comparações realizadas e estão 

apresentadas no anexo 2. 
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GRÁFICO 1. Espessura dos pericárdios (mm) 

 

 

Observamos não haver diferença significante quanto à espessura 

dos fragmentos analisados. 
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GRÁFICO 2. Tensão de ruptura (kg/mm2). 
 

 

 

O grupo 1 demonstrou maior resistência à tração que os outros 

grupos. 

Entre os grupos 2  e 3 não houve diferença estatística. 
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GRÁFICO 3. Elongação (%). 

 

A elongação, sendo definida como a deformação sofrida pelo 

corpo de prova até que ocorra ruptura não demonstrou qualquer diferença 

entre os grupos. 
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GRÁFICO 4. Índice de tenacidade. 

 

O grupo 1 demonstrou maior índice de tenacidade que os outros 

dois grupos à semelhança da resistência à tração. Não houve diferença 

entre os grupos 2 e 3. 
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GRÁFICO 5. Encolhimento (C) 

 
 

Entre os grupos 1 (pericárdios com critérios de aprovação para 

confecção de bioprótese) e grupo 3 (pericárdio decelularizado) não houve 

diferença no teste de encolhimento. O grupo 2 não foi avaliado por ter sido 

descartado após reprovação nos testes de tração. 
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4.3. Avaliação histológica em modelo experimental com animais 

 

 

Pelos níveis descritivos dos testes comparativos dos grupos, 

pode-se concluir que não há diferenças significativas entre os grupos quanto 

às variáveis infiltrado inflamatório e granuloma em nenhum dos dias de 

avaliação. A análise inferencial da variável calcificação não foi realizada por 

não ter apresentado nenhum valor diferente de 0 (zero). Os resultados são 

explicitados nas tabelas abaixo. 

 

Tabela 1. Medidas descritivas e comparação dos grupos quanto à variável infiltrado 
inflamatório em cada dia. 

 
 

Variável dia grupo n mínimo máximo mediana média DP p 

Infiltrado 

inflamatório 

7 I 10 1 3 1 1,5 0,71 0,059 

II 10 1 1 1 1,0 0,0 

14 I 10 1 4 3 2,2 0,92 0, 832 

II 9 1 4 3 2,0 1,0 

30 I 10 1 4 3 2,5 1,08 0,145 

II 10 1 3 3 1,7 0,82 

60 I 10 1 2 1 1,6 0,52 0,655 

II 10 1 3 2 2 0,67 

90 I 10 1 2 1 1,0 0,48 0,317 

II 10 1 2 1,5 1,5 0,53 
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Tabela 2. Medidas descritivas e comparação dos grupos quanto à variável 
granuloma em cada dia. 

 

vvaarriiáávveell ddiiaa ggrruuppoo nn mmíínniimmoo mmááxxiimmoo mmeeddiiaannaa mmééddiiaa DDPP pp 

ggrraannuulloommaa 

77 II 1100 11 22 11 11,,22 00,,4422 00,,225577 

IIII 1100 11 33 11 11,,55 00,,8855 

1144 II 1100 11 44 33 22,,55 00,,9977 00,,009988 

IIII 99 22 44 33 33,,11 00,,6600 

3300 II 1100 11 33 22 22,,55 00,,7711 00,,331177 

IIII 1100 11 44 33 22,,88 00,,7799 

6600 II 1100 11 44 11 11,,44 00,,9977 00,,223300 

IIII 1100 11 44 22 22 11,,0055 

9900 II 1100 00 22 11 11,,11 00,,5577 00,,009966 

IIII 1100 11 22 22 11,,66 00,,5522 
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Figura 12. Fragmento de PBC com infiltrado inflamatório exuberante 

 

A avaliação histológica mostra infiltrado inflamatório similar nos 

dois grupos. Na figura 12 vemos exemplo de grande infiltrado inflamatório 

considerado 4+/4 e que exibe infiltração exuberante de monócitos e linfócitos 

em meio às fibras colágenas em fragmento de pericárdio convencional. 

Infiltrado 
celular 
inflamatório 
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Figura 13. Fragmento de PBDC com abundante infiltrado inflamatório e 

                                formação de granuloma 

 

 

O desenvolvimento de granulomas também se mostrou sem 

diferenças. Na figura 13 vemos formação granulomatosa típica com reação 

tipo “corpo estranho”, predomínio de monócitos e linfócitos e aglomeração 

celular sincicial em PBDC. 

Não houve deposição de cálcio nos fragmentos de nenhum dos 

grupos em nenhum dos tempos avaliados. 

 

Formação 
granulomatosa 
tipo corpo 
estranho 
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4.4. Avaliação hidrodinâmica das biopróteses 

 

O desempenho hidrodinâmico na avaliação comparativa global 

entre as 4 biopróteses estudadas mostrou-se semelhante, não havendo 

diferença entre elas. Encontramos diferença estatística entre algumas 

medidas analisadas, porém nenhuma traduziu-se em diferença de 

comportamento mecânico entre as próteses e todas as medidas 

mantiveram-se dentro dos valores preconizados na literatura. É importante 

ressaltar que a análise estatística para esta avaliação foi exploratória, não 

sendo possível fazer extrapolação de dados. 

A análise para cada um dos parâmetros mostrou: 

1. Fração de ejeção: a 80 bpm, houve diferença estatística no 

ciclo 0 (zero) entre as PBC e PBDC1 (p=0,05) e entre as 

PBC e PBDC3 (p=0,0036), porém não houve diferença entre 

as demais medidas. O desempenho hemodinâmico global foi 

semelhante e os valores estiveram dentro dos limites 

esperados. (Gráficos 6 e 7) 

2. Débito cardíaco: a 80 e 100 bpm, as 4 próteses mostraram 

desempenho hemodinâmico semelhante, exibindo os valores 

esperados. Nota-se valor do DC diminuído (DC= 5,75  0,21 

l/min) com p<0,0001 para PBDC1 a 100 bpm em 150 x 10 3 

de ciclos em relação às demais próteses. (Gráficos 8 e 9) 

3. Duração do ciclo: a 80 e 100 bpm não houve diferença de 

desempenho hidrodinâmico. Igualmente, nota-se variação 
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isolada para PBDC1 a 100 bpm em 150 x 10 3 ciclos. (Dur: 

0,91  0,12 s) com p< 0,0001. (Gráficos 10 e 11) 

4. Fase de fluxo anterógrado: o desempenho foi semelhante, 

não havendo diferença entre as próteses. (Gráficos 12 e 13) 

5. Fluxo médio: desempenho semelhante. Encontramos 

variação para PBDC1 a 100 bpm em 150 x 10 3 ciclos. 

(FM=10,59  1,03 l/min) com p=0,002. (Gráficos 14 e 15) 

6. Pressão média: valores comparáveis entre as próteses e 

dentro da variação esperada. Diferença para PBDC1 a 100 

bpm em 150 x 10 3 ciclos. (PM= 2,91  0,41 mmHg) com 

p<0,0001. (Gráficos 16 e 17) 

7. Volume de fechamento: valores dentro do esperado, sendo 

que a 100 bpm no ciclo 0 (zero), as PBDC2 e PBDC3 

necessitaram de volume de fechamento superior ao controle 

PBC (p=0,001), o mesmo ocorrendo com as três PBDC em 

relação à PBC em 150 x 10 3 (p< 0,0001). Todas as medidas 

estiveram dentro dos valores esperados. (Gráficos 18 e 19) 

8. Volume de vazamento: valores comparáveis e dentro do 

esperado. Notou-se diferença estatística entre as medidas 

feitas a 100 bpm em 50 x 10 3 ciclos, sem que isso se 

traduzisse em comprometimento do desempenho. (Gráficos 

20 e 21) 

9. Fração regurgitante: Desempenho semelhante. Houve 

diferença estatística a 100 bpm no ciclo 0 (zero): PBCD2 
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/PBDC3 > PBDC1/PBC (p=0,003) e em 150 x 10 3 ciclos: 

PBDC1/PBDC2/PBDC3 > PBC (P<0,0001). (Gráficos 22 e 

23) 

10.  Área efetiva do orifício e índice de eficiência mostraram-se 

igualmente satisfatórios para as quatro próteses em todas as 

medidas. (Gráficos 24, 25, 26 e 27) 

 

O detalhamento dos dados é exibido nos Anexos 3 e 4. 
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Gráfico 6. Fração de ejeção (ml) a 80 bpm 
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Gráfico 7. Fração de ejeção (ml) a 100 bpm 
 



Resultados 
_________________________________________________________________________ 

 

47 

 

 

 

6,6

6,8

7

7,2

7,4

7,6

7,8

0 50 100 150

ciclo(x10
6
)

D
é
b

it
o

 c
a
rd

ía
c
o

 (
m

é
d

ia
 +

 d
p

)

braile

desc1

desc2

desc3

FC - 80 bpm

 

Gráfico 8. Débito cardíaco (l/min) a 80 bpm 
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Gráfico 9. Débito cardíaco (l/min) a 100 bpm 
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Gráfico 10. Duração do ciclo valvar (seg) a 80 bpm 
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Gráfico 11. Duração do ciclo valvar (seg) a 100 bpm 
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Gráfico 12. Adiantamento da fase de fluxo (seg) a 80 bpm 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0 50 100 150

ciclo(x10
6
)

A
d

ia
n

ta
m

e
n

to
 (

m
é
d

ia
 +

 d
p

)

braile

desc1

desc2

desc3

FC - 100 bpm

 

Gráfico 13. Adiantamento da fase de fluxo (seg) a 100 bpm 



Resultados 
_________________________________________________________________________ 

 

50 

 

 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

0 50 100 150

ciclo(x10
6
)

F
lu

x
o

 m
é
d

io
 (

m
é
d

ia
 +

 d
p

)

braile

desc1

desc2

desc3

FC - 80 bpm

 

Gráfico 14. Fluxo médio (/min) a 80 bpm 
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Gráfico 15. Fluxo médio (l/min) a 100 bpm 
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Gráfico 16. Pressão média (mmHg) a 80 bpm 
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Gráfico 17. Pressão média (mmHg) a 100 bpm 
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Gráfico 18. Volume de  fechamento (ml) a 80 bpm 
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Gráfico 19. Volume de  fechamento (ml) a 100 bpm 
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Gráfico 20. Volume de vazamento (ml) a 80 bpm 

 

 

-0,5

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

0 50 100 150

ciclo(x10
6
)

V
o

l.
 v

a
z
a
m

e
n

to
 (

m
é
d

ia
 +

 d
p

)

braile

desc1

desc2

desc3

FC - 100 bpm

 

Gráfico 21. Volume de vazamento (ml) a 100 bpm 
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Gráfico 22. Fracão regurgitante (%) a 80 bpm 
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Gráfico 23. Fração regurgitante (%) a 100 bpm 
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Gráfico 24. Área efetiva do orifício (cm2) a 80 bpm 
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Gráfico 25. Área efetiva do orifício (cm2) a 100 bpm 
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Gráfico 26. Índice de eficiência a 80 bpm 
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Gráfico 27. Índice de eficiência a 100 bpm 
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4.5. Avaliação histológica das biopróteses 

 

 

Os aspectos macroscópicos e histológicos observados são 

apresentados a seguir. 

 

            

           Fig. 14 . PBC – face anterior                        Fig. 15. PBC – face posterior 
 

 

           

           Fig. 16. PBDC – face anterior                      Fig. 17. PBDC – face posterior 
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4.6. Aspectos macroscópicos das biopróteses 

 

Prótese Biológica Cardíaca PBDC 1: constituída por 03 

lascíneas, de cor pardo-clara, de consistência firme-elástica, mostrando 

superfície inferior lisa, brilhante e superfície superior discretamente irregular 

(superfície de peeling). Ausência de rupturas ou de outras alterações 

significativas. 

 

 

 

Figura 18. PBDC 1  

 

Prótese Biológica Cardíaca PBDC 2: constituída por 03 lascíneas, 

de cor pardo-amarelada, escura (ocre), de consistência firme-elástica, 

mostrando superfície inferior lisa, brilhante e superfície superior 

discretamente irregular (superfície de peeling). Ausência de rupturas ou de 

outras alterações significativas. 

 

Figura 19. PBDC 2 

 

L = borda livre 

M = região medial 

B = região da 

      base 

B = região da 

      base 

L = borda 

      livre 

M = região medial 
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Prótese Biológica Cardíaca PBDC 3: constituída por 03 

lascíneas, de cor pardo-clara, com áreas mais escuras, mal delimitadas, 

pardo-amareladas (ocre); de consistência firme-elástica, mostrando 

superfície inferior lisa, brilhante e superfície superior discretamente irregular 

(superfície de peeling). Ausência de rupturas ou de outras alterações 

significativas. 

 

 

 

Figura 20. PBDC 3 

 

 

Prótese Biológica Cardíaca PBC: constituída por 03 lascíneas, 

de cor pardo-clara, consistência firme-elástica, mostrando superfície inferior 

lisa, brilhante e superfície superior (superfície de peeling) discretamente 

irregular. Ausência de rupturas ou de outras alterações significativas.  

 

 

Figura 21 . PBC 

M = região medial 
B = região 

      da base 

L = borda livre 

M = região medial B = região da 

      base 

L = borda livre 
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4.7. Aspectos microscópicos das biopróteses 

 

Histologicamente, na prótese de PBC encontramos celularidade 

preservada (abundantes células estromais do tipo fibroblastos e escassas 

células inflamatórias mononucleares do tipo linfócitos). Fibras colágenas 

com discreta fragmentação; alterações degenerativas tais como aspecto 

“franjado” e degeneração basofílica; preservação do ondeamento habitual. 

As fibras elásticas mostraram igualmente discreta fragmentação e variação 

de espessura. 

As próteses de PBDC mostraram ausência de celularidade seja 

de células tipo fibroblasto, endotelial, adiposa ou inflamatória (compatível 

com decelularização efetiva). Fibras colágenas com moderada 

fragmentação; alterações degenerativas como variação de espessura, áreas 

de espessamento e degeneração basofílica; preservação do padrão de 

ondeamento. Fibras elásticas com fragmentação discreta a moderada e 

diminuição do n. fibras de modo mais evidente em regiões B e M na face 

oposta à superfície de “peeling”. 

O aspecto comparativo global entre os dois tecidos de pericárdio 

nos mostra que não há diferença histológica significativa. Os aspectos 

observados são considerados como padrão habitual de desgaste de tecido 

após a fadiga. O detalhamento dos achados é mostrado no Anexo 5. 

Nas figuras 22 e 23 observamos respectivamente padrão habitual de 

disposição das fibras colágenas e ondeamento preservado em fragmentos 
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de PBC. As figuras 24 e 25 mostram o mesmo padrão para fragmentos de 

PBDC. 

 

 

Figura 22. PBC (HE 100x). Preservação de fibras colágenas. 

          

 

Figura 23. PBC (HE 400x). Ondeamento habitual do colágeno. 
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Figura 24. PBDC (HE 200x). Fibras colágenas preservadas. 

 

 

Figura 25.PBDC (HE 400x). Ondeamento habitual preservado. 
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5. Discussão 

 

 

O implante de próteses valvares cardíacas vem sendo realizado 

há quase meio século, mas ainda não se chegou a um substituto valvar com 

critérios satisfatórios de durabilidade e biocompatibilidade. O enxerto ideal 

deveria apresentar resistência adequada, sendo capaz de tolerar o estresse 

mecânico a longo prazo; ter perfil hemodinâmico comparável às valvas 

nativas;  ser imunocompatível, não desencadeando respostas de defesa por 

parte do hospedeiro; ser resistente à degeneração por infiltrações, ruptura 

da matriz fibro-elástica e deposição de cálcio; ter capacidade de manter a 

vitalidade da malha protéica de colágeno, elastina e glicosaminoglicanos e 

apresentar baixo custo. 

E como é longamente conhecido pelos especialistas da área, a 

durabilidade da bioprótese valvar é influenciada por diversos fatores como 

idade, fatores metabólicos, tempo de implante e posição, estresse mecânico, 

técnica de conservação do tecido e preservação, técnica de manufatura, 

fatores cirúrgicos e qualidade e heterogeneidade do tecido biológico15. 

De todos os fatores arrolados como responsáveis pela 

degeneração protética na atualidade, de longe, os que assumem maior 
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importância e que tem grande parte dos estudos dirigidos para sua pesquisa 

são a calcificação e a toxicidade do glutaraldeído52,53,54,55,56. Dentre os 

mecanismos da calcificação, tem-se a evidência de que a presença de 

células mortas e debris de restos celulares incompletamente fixados pelos 

métodos de tratamento funcionariam como núcleos de calcificação, 

permitindo a deposição de cristais de fosfatos e carbonatos de cálcio, sódio 

e magnésio56. Em adição a isso, o próprio tratamento com glutaraldeído 

funcionaria como fator desencadeante da deposição de cálcio. Já foi 

demonstrado que altos teores de glutaraldeído incorporado ao tecido 

biológico se relacionam com maior tendência à calcificação em modelo 

experimental com ratos57. A relação causal entre pré-tratamento com 

glutaraldeído e calcificação foi estudada Nimni et al.58 que demonstraram 

que os polímeros de glutaraldeído e os resíduos carbonílicos livres na matriz 

de colágeno provêm um sítio inicial para a deposição dos complexos de 

cálcio. 

E, à parte do aparente papel do glutaraldeído no processo de 

calcificação, a própria natureza citotóxica desse preservante é avaliada em 

diversos estudos. Pôde ser demonstrado que os grupos aldeídicos livres 

liberados pelo material bioprotético inibem o crescimento de células 

endoteliais59,60,61. Isso é facilmente percebido em avaliações morfológicas de 

biopróteses explantadas nas quais verifica-se apenas crescimento endotelial 

desordenado em regiões basais da prótese. E essa ausência de cobertura 

celular é tida como fator associado à degeneração do tecido, permitindo 

insudação de plasma e lípides, além da invasão macrofágica57. 
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Assim, diversas estratégias têm sido avaliadas com o objetivo de 

eliminar ou minimizar a degeneração tecidual induzida por esses fatores. Os 

tratamentos anti-calcificação podem ser divididos em três grupos: o primeiro 

é o uso de processos de reticulação não-aldeídica, como o tratamento por 

foto-oxidação, uso de carbodiimidas e azidas ou técnicas como o Synergraft 

e L-Hydro. O segundo é a modificação do tratamento com glutaraldeído 

através da adição de detergentes, solventes, amino-ácidos como o ácido L-

glutâmico, pré-tratamento com álcool, dentre outros. E o terceiro, dentro do 

qual se insere esta pesquisa é o uso de técnicas de decelularização no 

intuito de prevenir a calcificação e a degeneração tecidual. 

Várias técnicas de decelularização foram desenvolvidas. Utilizam-

se detergentes como os descritos por Courtmann et al.62 e Dohmen et at.63; 

extração enzimática através de l-tripsina descrita por Steinhoff et al.64, a 

técnica Synergraft apresentada por O’Brien et al.13; ou ainda a extração 

celular utilizada por Goissis et al.47,65 no Instituto de Química da USP/ São 

Carlos e que foi o método empregado neste estudo. 

No entanto, resultados conflitantes tem sido encontrados no que 

diz respeito à capacidade de decelularização e de manutenção da 

integridade estrutural da matriz extra-celular quando se utilizam os diferentes 

métodos. 

Courtmann et al.62,66 relataram a preservação das características 

viscoelásticas, redução de 20% na falha por estresse mecânico e aumento 

na extensibilidade de folhetos porcinos decelularizados. O mesmo autor, ao 

estudar o pericárdio bovino decelularizado por digestão enzimática, notou 
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importante queda na temperatura de encolhimento do tecido tratado em 

relação ao controle e redução de até três vezes na espessura do tecido. 

Perda significante na estabilidade térmica e infiltração do tecido também 

foram reportados por Boudnar et al.67 que avaliaram folhetos de valvas 

porcinas. Observações semelhantes foram feitas por Samouillan et al.68 que 

usaram análise termogravimétrica e varredura calorimétrica diferencial para 

avaliar o efeito da decelularização enzimática por Triton X-100 com colato de 

sódio (TRI-COL) e SDS (dodecil sulfato de sódio).  Segundo estes autores, a 

extração por TRI-COL não afetou a integridade estrutural da matriz, mas o 

SDS teve efeito destrutivo através da desestabilização da conformação do 

colágeno e infiltração da rede de elastina. E é ainda reportado que a 

capacidade de decelularização completa depende do método utilizado, da 

concentração do reagente, da osmolaridade da solução, do pH e do tempo 

de incubação, nem sempre se obtendo uma matriz satisfatoriamente 

desvitalizada. 

No nosso estudo, obtivemos decelularização completa. Isto foi 

verificado pela avaliação histológica inicial nos pericárdios tratados, dos 

quais foi retirado um fragmento para análise. E foi igualmente observado na 

histologia final do pericárdio das biopróteses que tiveram avaliação de três 

regiões de cada folheto. Outras avaliações histológicas feitas por nós em 

pericárdio bovino decelularizado e não incluídas neste estudo, confirmam a 

eficácia do método. Nota-se que nem sempre isso é obtido como reportado 

por Schenke-Layland et al69 que descrevem decelularização “quase 
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completa” em valvas porcinas tratadas por digestão enzimática com L-

tripsina. 

A matriz de colágeno e elastina foi preservada. Não encontramos 

fragmentação ou ruptura importante em nenhum dos espécimes avaliados. E 

mesmo, observamos que na análise comparativa final do pericárdio das 

biopróteses dos dois grupos, não houve diferença no padrão histológico. É 

importante notar que a avaliação histológica tem um componente subjetivo, 

dependente da avaliação do observador. Tendo isto em vista, para minimizar 

qualquer possibilidade de diferença de interpretação, todas as amostras 

foram estudadas por observador único.  

Com relação aos testes de tração estática, encontramos 

resultados interessantes. Comparamos três grupos de pericárdio, como já 

descrito. Inserimos o grupo 2 (pericárdios sem critérios de aprovação para 

confecção de bioprótese) com o intuito de avaliar se o pericárdio bovino 

decelularizado teria comportamento físico comparável ao pericárdio de mau 

padrão caso se mostrasse inferior ao pericárdio convencional aprovado.  

O critério “espessura” mostrou semelhança entre os três grupos, 

com n = 0,117. Esta é uma primeira evidência de que o processo químico de 

decelularização não afetou a qualidade da rede de colágeno e elastina. Esse 

resultado contrapõe-se a relatos anteriores que mostraram alteração da 

espessura dos pericárdios tratados por outras técnicas como já 

mencionamos. 

A elongação definida como a deformação sofrida pelo corpo de 

prova até a ruptura mostrou-se semelhante entre os três grupos (p=0,416). 
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Esse dado fala igualmente a favor da manutenção da qualidade do 

pericárdio tratado e que a elasticidade do mesmo não foi afetada pelo 

tratamento. 

A tensão de ruptura e o índice de tenacidade mostraram-se 

superiores para o pericárdio bovino convencional de bom padrão, sendo que 

o pericárdio decelularizado foi comparável àquele de mau padrão. Esse 

dado é conflitante tendo em vista que a espessura e a tensão de ruptura tem 

uma correlação linear, ou seja, quanto maior a espessura do material, tanto 

maior a tensão necessária para rompê-lo. No entanto, acreditamos que essa 

variação seja devida à retirada dos componentes celulares que mesmo 

incompletamente fixados, auxiliam na resistência do tecido, sem afetar a 

espessura da malha. Essa hipótese é corroborada pelo achado do índice de 

tenacidade. A tenacidade é a energia necessária para romper o tecido. Esta 

se mostrou superior para o grupo I em relação aos outros dois, e os grupos II 

e III tiveram comportamento semelhante. 

E finalmente, e mais importante, a temperatura de encolhimento 

foi semelhante para os grupos I e III. Esta variável expressa a qualidade da 

técnica de reticulação do pericárdio e a resistência do mesmo após o 

processamento. Assim, ainda que a tração e a tenacidade tenham sido 

superiores para o grupo I, a resistência final dos pericárdios não foi afetada.  

É importante notar que estes testes físicos são preliminares no 

estudo da qualidade do biomaterial e da prótese com ele confeccionada. A 

informação que eles nos trazem é que o pericárdio apresenta critérios 

mínimos de resistência, sendo possível então prosseguir na avaliação física 
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do material estudado com os testes hidrodinâmicos em laboratório e 

hemodinâmicos em animais antes de se aventar a possibilidade da aplicação 

clínica. 

Concluída esta parte do estudo, avaliamos a capacidade de gerar 

resposta inflamatória e calcificação em modelo experimental com ratos. 

Em nosso material, identificamos presença de atividade 

inflamatória e formação granulomatosa já nos explantes de 7 dias. Padrão 

semelhante foi observado nos grupos de animais sacrificados nos períodos 

posteriores. E não encontramos qualquer vestígio de calcificação nos 

espécimes dos dois grupos em todos os períodos de explante. Apesar do 

achado de ausência de calcificação no material de controle ter sido 

inesperado, resultado semelhante também foi encontrado por Marina 

Maizato no Instituto do Coração / FMUSP em estudo comparativo entre o 

pericárdio bovino liofilizado e o pericárdio bovino convencional (comunicação 

verbal). 

Observamos que os resultados encontrados na literatura não são 

homogêneos. De um modo geral, observa-se atividade inflamatória e início 

da deposição de cálcio com 2 a 3 semanas e calcificação importante com 10 

a 12 semanas nos pericárdios frescos e tratados com 

glutaraldeído70,71,72,73,74. Porém, Chanda et al.73 relatam inicio de calcificação 

com 11 semanas nos pericárdios frescos e Grabenwöger et al.57 descrevem 

em seu material, calcificação importante com 3 semanas e desintegração 

dos fragmentos com 12 semanas. 
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A razão para isso talvez se deva ao fato de que os modelos 

experimentais em ratos para avaliação de inflamação e calcificação não 

obedeçam qualquer padrão. Encontramos modelos com ratos Wistar, 

Sprague-Dawley, Lewis, WAG-Ry, Brown Norway, machos, fêmeas, com 

pesos de 50-60 g até 350 g. As técnicas de implante variam desde inserção 

de um até quatro fragmentos de pericárdio tanto no espaço subcutâneo 

ventral quanto dorsal. O modelo em ratos tem sido tradicional na avaliação 

de biomateriais, mas a nosso ver, não há dúvida que tal heterogeneidade 

leve a viéses nos resultados observados, não sendo possível a comparação 

entre as diversas experiências.  

Na atualidade, os estudos pré-clínicos in vivo para avaliação de 

biomateriais utilizados em prótese valvar limitam-se aos modelos em ratos e 

ovelhas jovens70. Aparentemente, os modelos em ratos tendem a mostrar 

maior calcificação em relação àquele em ovelhas, mesmo levando-se em 

conta o contato da bioprótese com o sangue e com elementos de defesa 

neste último70,71. Essas discrepâncias podem ser explicadas pelas 

características genéticas e do metabolismo mineral em cada espécie. Desta 

forma, o uso de roedores poderia nos servir como uma triagem simples e 

inicial para teste de biocompatibilidade, desde que a técnica de 

experimentação fosse padronizada, o que não acontece. Já o modelo em 

ovelhas, mostra-se como a estratégia mais adequada de avaliação, porém a 

complexidade e o alto custo desses experimentos os tornam muitas vezes 

proibitivos. A maioria dos pesquisadores tenta evitá-los, preferindo estudar a 

calcificação com implante subcutâneo em ratos, o que obviamente submete 
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o biomaterial a um ambiente completamente diferente daquele encontrado 

em animais superiores. E mesmo levando-se em conta a superioridade do 

modelo em caprinos, a extrapolação de resultados para humanos deve ser 

feita com parcimônia. É preciso fazer referência à experiência recente com o 

Synergraft, na qual o estudo, em modelo experimental com ovelhas, 

elegantemente conduzido, levou a resultados surpreendentes acerca da 

prótese avaliada12,13. Porém, o ensaio clínico inicial em crianças mostrou-se 

desastroso, com óbito precoce de três pacientes e interrupção do trabalho40. 

Assim, várias questões ainda precisam ser avaliadas com mais cuidado e 

aguardam ser respondidas. Os modelos de avaliação pré-clínicos utilizados 

atualmente são adequados? Em virtude da complexidade e do custo da 

experimentação, tem-se preferido a simplicidade. Mas, será que uma das 

dificuldades em se encontrar esse material ideal para a confecção de 

biopróteses reside no fato de estarmos partindo de premissas incorretas? 

É provável que nos próximos anos, o olhar da pesquisa esteja 

dirigido não só para a qualidade do enxerto, mas também para a forma de 

avaliá-lo e para as características do receptor. 

Com relação aos testes de durabilidade acelerada e perfil 

hidrodinâmico, encontramos desempenho semelhante entre as 4 próteses. 

Realizamos o estudo de três BPDC contra um controle de PBC como 

preconizado pelas normas descritas. As próteses foram aceleradas a 60, 70, 

80, 90 e 100 bpm a cada 50 x 106 de ciclos para avaliação de desempenho e 

o teste foi interrompido a 150 x 106 ciclos. No entanto, por uma questão de 

clareza, exibimos apenas os resultados a 80 bpm (freqüência média) e a 100 
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bpm (freqüência mais acelerada). Para as variáveis analisadas não houve 

diferença global entre as biopróteses em nenhum dos ciclos, e as variações 

exibidas graficamente foram atribuídas ao acaso. É digno de nota que em 

nosso projeto piloto, utilizamos duas próteses de pericárdio bovino 

decelularizado que foram submetidas à durabilidade acelerada com tempo 

superior a 300 x 106 de ciclos e que mantiveram sua integridade estrutural 

macro e microscópica à semelhança das BPDC aqui avaliadas. E além da 

resistência demonstrada, a avaliação de desempenho nos mostra que as 

BPDC não tiveram alteração de elasticidade ou movimentação de folhetos, 

assim como mantiveram boa abertura o que nos é exibido pelas curvas 

fluxo, pressão e abertura orificial. Assim, apesar de não ser possível fazer 

qualquer afirmação de modo definitivo sobre a qualidade da BPDC, 

tomamos o estudo hidrodinâmico como uma avaliação exploratória inicial e 

cujo resultado nos aponta para um campo de pesquisa promissor. 

Posteriormente, estes achados precisam ser confirmados por 

experimentação em modelo animal para avaliação do desempenho in vivo. 

Finalmente, a avaliação dos folhetos retirados das biopróteses 

confirmou a ausência de celularidade nas amostras de PBDC e mostrou 

padrão habitual da rede de colágeno e elastina, não havendo diferença 

significativa entre os grupos. 
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5.1. Considerações Finais 

 

Com vista nos resultados obtidos, ainda que haja algumas 

discrepâncias isoladas, consideramos o desempenho entre os dois tipos de 

pericárdio semelhante, tanto na avaliação do tecido isolado quanto como 

bioprótese. É bem verdade, no entanto, que este estudo faz parte de uma 

das etapas da avaliação de novos tecidos ou novas técnicas de confecção 

de uma prótese valvar cardíaca. Não é possível fazer qualquer 

generalização ou extrapolação sobre a prótese de pericárdio bovino 

decelularizado apenas a partir dos resultados encontrados. Nossos achados 

atestam a qualidade do biomaterial avaliado e o comportamento comparável 

dos dois tecidos, o que nos autoriza a partir para a etapa seguinte. Esta 

consistirá de estudo experimental in vivo em animais superiores, seja o cão, 

o porco ou o carneiro, nos quais poderemos analisar o comportamento das 

próteses em contato com o meio sangüíneo e em condições mais próximas 

àquelas encontradas no ser humano, ainda que tais modelos não sejam 

ideais como já discutido. No entanto, consistem em etapa fundamental da 

avaliação pré-clínica, sem a qual não é possível partir para a etapa final de 

estudo in anima nobili. 
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6. CONCLUSÕES 

 

 

1. A resistência física do pericárdio bovino decelularizado 

evidenciou: 

a. diferença significativa entre o pericárdio bovino 

convencional e o decelularizado com relação às 

variáveis tensão de ruptura e índice de tenacidade. 

b. ausência de diferença entre os grupos de pericárdio 

com relação às variáveis espessura, elongação e 

temperatura de encolhimento. 

 

2. A capacidade de gerar resposta inflamatória do pericárdio 

decelularizado in vivo não apresentou diferença com relação 

ao pericárdio convencional. 

 

3. As biopróteses de pericárdio decelularizado não 

apresentaram comportamento hidrodinâmico diferente 

daquele da bioprótese confeccionada com pericárdio bovino 

convencional. 
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7. ANEXOS 

 

ANEXO 1 
 

 

 Solução de limpeza: 

Para limpeza do pericárdio bovino é utilizada solução de NaCl 

com MgSO4 8mOsm, tamponada, pH 7,4, com tampão fosfato 0,13 M. 

1. Solução hipertônica de Cloreto de Sódio a 12 g% 

NaCl p.a. (Merck)....................1,2 g 

H2O q.s.p................................1000 ml 

 

2. Solução de Sulfato de Magnésio (mãe) 

MgSO4 7 H2O (Merck)...........100  g 

H2O q.s.p................................1000 ml 

 

3. Solução de Sulfato de Magnésio a mOsm 

Solução Sulf. Mag. (mãe)........10 ml 

Sol. hipertônica NaCl q.s.p.......1000 ml 

 

4. Solução de Fosfato Monoácido Dissódico 0,13 M 

Na2HPO4 (Merck)....................18,45 g 

H2O dest. q.s.p.........................1000 ml 

 

 Solução de fixação: 

1. Solução de GTA a 25% purificada 
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Sol. GTA a 25%.......................1000 ml 

Carvão ativado p.a. .................100 mg 

Agitação magnética por 1 h. Filtrar. 

 

A esta, posteriormente serão acrescidas as soluções abaixo: 

2. Solução de Fosfato Monoácido Dissódico a 0,13 M 

3. Solução de Fosfato de Potássio 0,13 M 

KH2O4.................................17,70 g 

H2O dest. q.s.p. ..................1000 ml 

 

4. Solução Tampão de Fosfato 

Na2HPO4 0,13 M.................700 ml 

KH2PO4 0,13 M...................200 ml 

 

 Solução conservante 

 

Os pericárdios foram acondicionados em solução de formaldeído 

a 4% tamponada a pH 5,4 com acetato de sódio 0,2 M na seguinte 

formulação: 

1. Solução de Formaldeído a 4% 

Formol a 35% (Merck)..........114 ml 

H2O dest. q.s.p.....................1000 ml 

 

2. Solução de Acetado de Sódio a 0,2 M 

Acetato de sódio 3H2O........27,21 g 

H2O dest. q.s.p....................1000 ml 

 

3. Purificação da Solução de Formaldeído 

Sol. Formaldeído a 4% tamponada a pH 5,4 com acetato 

de sódio 0,2 M   1000 ml 

Carvão ativado (Merck)........10 g 

Agitação magnética por 1 h. Filtrar. 
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Anexo 2 

 

Medidas descritivas e comparação dos grupos quanto aos testes 

de tração e encolhimento. 

 

 Grupo n Mínimo Máximo Mediana Média DP p 

Espessura 

1 10 .23 .42 .34 .33 .07  

2 10 .27 .50 .38 .38 .07 0.117 

3 10 .31 .47 .38 .39 .05  

Tensão de 

ruptura 

1 10 2.06 3.72 2.90 2.93 .57  

2 10 .49 5.43 1.16 1.49 1.43 <0.001 

3 10 .64 1.57 .91 .99 .33  

Elongação 

1 10 14.70 28.50 18.70 19.38 4.34  

2 10 9.40 27.20 16.05 17.42 6.52 0.416 

3 10 13.10 31.50 17.95 21.09 7.08  

Índice de 

Tenacidade 

1 10 20.80 38.97 27.62 27.88 5.90  

2 10 3.57 17.05 8.30 9.04 4.40 <0.001 

3 10 5.40 24.72 8.99 10.62 5.87  

Temperatura 

1 10 86.50 93.60 87.45 88.49 2.13  

2 0 .00 .00 .00 .00 .00 0.140* 

3 10 85.40 89.90 87.10 87.20 1.57  

 
DP: desvio padrão 
p: nível descritivo da análise de variância 
p*: nível descritivo do teste t de Student para amostras independentes 
: diferença significativa dos demais grupos através das comparações múltiplas pelo teste de Tukey 
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Anexo 3:  
Avaliação descritiva dos parâmetros hemodinâmicos a 80 bpm. 
Avaliação descritiva dos valores de fração de ejeção a 80 bpm em cada 
ciclo.  

Variável Grupo Ciclo n Mínimo Máximo Mediana Média DP 

Fração de 
ejeção 

 

braile 

 

0 5 89,70 92,38 91,11 91,31 1,08 

50 5 85,15 89,29 88,05 87,74 1,56 

100 5 90,97 94,16 92,49 92,50 1,16 

150 5 91,47 95,69 93,18 93,43 1,52 

desc1 

0 5 86,42 91,93 89,04 89,31 2,02 

50 5 89,18 91,55 89,54 89,89 0,97 

100 5 88,72 94,61 93,38 92,56 2,28 

150 5 91,18 94,56 92,14 92,47 1,32 

desc2 

0 5 87,81 92,21 90,54 90,49 1,67 

50 5 87,54 92,74 89,51 89,71 1,90 

100 5 90,80 92,73 92,00 91,70 0,86 

150 5 90,94 95,95 93,63 93,49 1,96 

desc3 

0 5 88,24 90,60 89,67 89,38 1,02 

50 5 87,52 92,39 91,21 90,67 1,85 

100 5 90,06 94,75 92,63 92,33 1,79 

150 5 92,10 94,79 93,51 93,45 0,96 

 

Avaliação descritiva dos valores de débito cardíaco a 80 bpm em cada ciclo. 

Variável Grupo Ciclo n Mínimo Máximo Mediana Média DP 

Débito 
cardíaco 

braile 

0 5 7,17 7,31 7,21 7,22 0,05 

50 5 6,94 7,28 7,16 7,13 0,13 

100 5 7,39 7,54 7,41 7,44 0,06 

150 5 7,38 7,86 7,62 7,62 0,17 

desc1 

0 5 7,08 7,48 7,14 7,25 0,20 

50 5 7,20 7,44 7,22 7,27 0,10 

100 5 7,37 7,83 7,67 7,64 0,17 

150 5 7,27 7,60 7,37 7,39 0,13 

desc2 

0 5 7,13 7,52 7,35 7,35 0,14 

50 5 7,09 7,53 7,24 7,27 0,16 

100 5 7,43 7,67 7,46 7,49 0,10 

150 5 7,31 7,68 7,52 7,52 0,15 

desc3 

0 5 7,16 7,41 7,26 7,27 0,11 

50 5 7,08 7,59 7,41 7,39 0,19 

100 5 7,21 7,53 7,40 7,38 0,13 

150 5 7,37 7,56 7,50 7,49 0,07 
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Avaliação descritiva dos valores de duração do ciclo valvar a 80 bpm em cada ciclo. 

Variável Grupo Ciclo n Mínimo Máximo Mediana Média DP 

Duração do 
ciclo valvar 

braile 

0 5 0,65 0,86 0,72 0,74 0,10 

50 5 0,65 0,78 0,73 0,72 0,05 

100 5 0,71 0,81 0,73 0,75 0,04 

150 5 0,61 0,74 0,65 0,66 0,06 

desc1 

0 5 0,59 0,87 0,72 0,71 0,11 

50 5 0,67 0,74 0,73 0,71 0,04 

100 5 0,69 0,78 0,72 0,72 0,03 

150 5 0,72 0,76 0,75 0,75 0,02 

desc2 

0 5 0,69 0,81 0,73 0,74 0,05 

50 5 0,71 0,78 0,74 0,74 0,03 

100 5 0,62 0,72 0,71 0,69 0,04 

150 5 0,60 0,81 0,76 0,72 0,10 

desc3 

0 5 0,69 0,76 0,74 0,74 0,03 

50 5 0,73 0,74 0,73 0,73 0,01 

100 5 0,61 0,71 0,69 0,66 0,05 

150 5 0,69 0,80 0,73 0,74 0,04 

 

Avaliação descritiva dos valores de fase de fluxo a 80 bpm em cada ciclo. 

Variável Grupo Ciclo n Mínimo Máximo Mediana Média DP 

F. fluxo 

braile 

0 5 55,14 58,60 56,20 56,53 1,34 

50 5 46,91 56,16 52,33 52,08 3,87 

100 5 51,88 60,81 58,09 56,76 3,46 

150 5 55,74 69,87 59,13 60,90 5,52 

desc1 

0 5 52,40 71,04 54,77 58,71 7,65 

50 5 47,81 60,87 49,64 52,27 5,61 

100 5 47,78 69,14 62,07 59,72 8,86 

150 5 48,25 62,86 51,48 53,73 6,31 

desc2 

0 5 52,90 66,89 58,40 59,90 5,28 

50 5 46,93 53,36 49,10 49,93 2,63 

100 5 59,48 60,22 60,15 59,98 0,30 

150 5 58,10 73,45 63,70 64,01 6,26 

desc3 

0 5 48,38 55,79 51,94 51,76 2,96 

50 5 46,55 49,10 48,55 48,22 1,02 

100 5 62,03 73,57 65,38 67,62 5,42 

150 5 48,58 57,98 53,00 53,48 3,77 
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Avaliação descritiva dos valores de fluxo médio medido a 80 bpm em cada ciclo. 

Variável Grupo Ciclo n Mínimo Máximo Mediana Média DP 

Fluxo médio 

braile 

0 5 11,28 15,07 13,77 13,24 1,72 

50 5 12,03 14,88 14,74 14,13 1,21 

100 5 11,63 15,01 13,09 13,18 1,22 

150 5 13,01 15,42 13,46 14,01 1,18 

desc1 

0 5 10,34 15,38 12,94 13,06 1,82 

50 5 13,14 15,33 14,93 14,59 0,86 

100 5 11,19 15,47 12,97 13,10 1,57 

150 5 12,09 15,17 15,02 14,01 1,48 

desc2 

0 5 10,19 13,14 12,91 12,34 1,23 

50 5 13,28 15,15 14,73 14,58 0,77 

100 5 12,61 15,00 13,04 13,33 0,97 

150 5 10,76 13,65 12,77 12,32 1,19 

desc3 

0 5 12,82 15,06 14,52 14,16 0,94 

50 5 15,10 15,51 15,38 15,36 0,17 

100 5 12,28 12,54 12,48 12,44 0,11 

150 5 13,03 15,45 14,08 14,30 1,08 

 

Avaliação descritiva dos valores de pressão média medida a 80 bpm em cada ciclo. 

Variável Grupo Ciclo n Mínimo Máximo Mediana Média DP 

Pressão 
média 

braile 

0 5 4,79 7,41 6,37 6,20 1,20 

50 5 3,26 6,16 4,00 4,31 1,09 

100 5 3,51 4,80 4,08 4,13 0,46 

150 5 3,85 5,19 4,23 4,47 0,56 

desc1 

0 5 3,14 5,53 4,52 4,45 0,87 

50 5 4,72 5,56 5,40 5,29 0,33 

100 5 4,93 6,82 5,22 5,56 0,77 

150 5 3,74 4,91 4,46 4,45 0,45 

desc2 

0 5 3,23 4,35 4,18 4,03 0,46 

50 5 3,62 4,24 4,00 3,96 0,28 

100 5 3,65 4,71 4,10 4,14 0,38 

150 5 4,04 6,96 5,92 5,72 1,07 

desc3 

0 5 4,12 5,32 4,63 4,66 0,44 

50 5 4,09 4,69 4,26 4,30 0,24 

100 5 3,52 3,71 3,57 3,59 0,08 

150 5 4,29 5,47 5,15 4,89 0,52 
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Avaliação descritiva dos valores de volume de fechamento a 80 bpm em cada ciclo. 

Variável Grupo Ciclo n Mínimo Máximo Mediana Média DP 

Volume de 
fechamento 

braile 

0 5 6,95 9,12 8,22 8,19 0,87 

50 5 2,91 6,51 5,46 4,92 1,42 

100 5 3,64 4,98 4,01 4,24 0,56 

150 5 3,19 7,06 6,00 5,44 1,52 

desc1 

0 5 3,42 10,36 6,23 7,11 2,97 

50 5 5,81 7,39 6,15 6,52 0,77 

100 5 4,10 7,92 6,83 6,25 1,47 

150 5 3,93 6,04 5,22 5,07 0,80 

desc2 

0 5 5,58 6,98 6,49 6,39 0,53 

50 5 4,76 7,48 5,69 5,98 1,07 

100 5 4,05 9,37 5,05 5,72 2,11 

150 5 4,26 5,24 4,80 4,80 0,36 

desc3 

0 5 7,69 10,33 8,39 8,62 1,04 

50 5 3,24 7,89 4,74 5,09 1,71 

100 5 2,94 4,65 3,18 3,44 0,70 

150 5 4,98 7,72 5,55 5,88 1,09 

 

Avaliação descritiva dos valores de volume de vazamento a 80 bpm em cada ciclo. 

Variável Grupo Ciclo n Mínimo Máximo Mediana Média DP 

Volume de 
vazamento 

braile 

0 5 0,30 1,60 1,00 0,96 0,49 

50 5 0,36 3,37 2,20 1,84 1,23 

100 5 0,53 1,75 1,59 1,30 0,52 

150 5 0,16 0,91 0,52 0,49 0,29 

desc1 

0 5 0,10 3,52 0,50 0,96 1,44 

50 5 0,51 2,44 1,53 1,50 0,81 

100 5 0,00 1,79 0,59 0,77 0,80 

150 5 0,49 1,74 0,89 0,96 0,47 

desc2 

0 5 0,40 2,58 0,95 1,10 0,87 

50 5 0,55 3,55 1,75 1,85 1,09 

100 5 0,01 1,25 0,72 0,61 0,51 

150 5 0,09 0,81 0,43 0,41 0,28 

desc3 

0 5 0,45 2,06 1,36 1,20 0,66 

50 5 1,76 2,57 2,22 2,16 0,32 

100 5 0,08 0,79 0,12 0,35 0,34 

150 5 0,66 1,92 0,78 1,08 0,54 
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Avaliação descritiva dos valores de fração regurgitante a 80 bpm em cada ciclo. 

Variável Grupo Ciclo n Mínimo Máximo Mediana Média DP 

Fração 
regurgitante 

braile 

0 5 7,95 10,47 8,94 9,16 1,19 

50 5 3,72 8,83 6,88 6,75 1,92 

100 5 4,63 6,28 5,51 5,54 0,60 

150 5 3,34 7,58 6,28 5,92 1,62 

desc1 

0 5 6,11 10,86 6,94 8,07 2,21 

50 5 6,31 9,51 8,58 8,02 1,38 

100 5 5,50 9,71 6,90 7,03 1,61 

150 5 4,90 7,19 5,70 6,03 0,92 

desc2 

0 5 5,97 9,56 7,55 7,48 1,34 

50 5 6,19 11,03 7,34 7,83 1,86 

100 5 4,94 9,38 5,32 6,33 1,85 

150 5 4,35 5,78 5,16 5,21 0,59 

desc3 

0 5 8,40 11,69 9,38 9,82 1,27 

50 5 5,00 10,22 7,01 7,25 1,89 

100 5 3,13 4,77 3,59 3,79 0,62 

150 5 5,92 8,51 6,59 6,96 1,04 

 

 

Avaliação descritiva dos valores de área efetiva do orifício a 80 bpm em cada ciclo. 

Variável Grupo Ciclo n Mínimo Máximo Mediana Média DP 

Area efetiva do 
orifício 

braile 

0 5 1,65 1,79 1,74 1,72 0,06 

50 5 1,84 2,42 2,33 2,22 0,24 

100 5 2,01 2,21 2,06 2,09 0,08 

150 5 2,04 2,20 2,14 2,14 0,06 

desc1 

0 5 1,89 2,11 2,02 2,00 0,08 

50 5 1,95 2,10 2,08 2,05 0,06 

100 5 1,63 1,91 1,81 1,79 0,10 

150 5 1,95 2,32 2,21 2,15 0,15 

desc2 

0 5 1,83 2,61 2,01 2,10 0,30 

50 5 2,26 2,44 2,38 2,37 0,07 

100 5 2,03 2,23 2,12 2,12 0,08 

150 5 1,35 1,70 1,52 1,54 0,14 

desc3 

0 5 2,04 2,19 2,11 2,12 0,06 

50 5 2,30 2,46 2,41 2,39 0,06 

100 5 2,07 2,16 2,12 2,12 0,03 

150 5 2,00 2,18 2,10 2,09 0,07 
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Avaliação descritiva dos valores de índice de eficiência  a 80 bpm em cada ciclo. 

Variável Grupo Ciclo n Mínimo Máximo Mediana Média DP 

Indice de 
eficiência 

braile 

0 5 0,29 0,31 0,29 0,29 0,01 

50 5 0,31 0,41 0,38 0,37 0,04 

100 5 0,36 0,38 0,37 0,37 0,01 

150 5 0,36 0,39 0,37 0,37 0,02 

desc1 

0 5 0,34 0,38 0,36 0,35 0,02 

50 5 0,33 0,35 0,34 0,34 0,01 

100 5 0,30 0,33 0,32 0,32 0,01 

150 5 0,34 0,38 0,37 0,37 0,01 

desc2 

0 5 0,35 0,37 0,37 0,36 0,01 

50 5 0,37 0,41 0,39 0,39 0,01 

100 5 0,35 0,39 0,37 0,37 0,01 

150 5 0,24 0,31 0,29 0,28 0,02 

desc3 

0 5 0,34 0,36 0,35 0,35 0,01 

50 5 0,36 0,40 0,39 0,39 0,02 

100 5 0,38 0,40 0,39 0,39 0,01 

150 5 0,34 0,37 0,35 0,35 0,01 
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Anexo 4 
Avaliação descritiva dos parâmetros hemodinâmicos a 100 bpm. 
Avaliação descritiva dos valores de fração de ejeção a 100 bpm em cada 
ciclo.  

Variável Grupo Ciclo n Mínimo Máximo Mediana Média DP 

Fração de 
ejeção 

braile 

0 5 87,51 89,63 88,42 88,53 0,82 

50 5 87,01 89,12 87,85 87,88 0,78 

100 5 90,20 93,72 92,20 92,10 1,42 

150 5 90,36 95,33 92,18 92,44 1,83 

desc1 

0 5 85,80 89,55 87,71 87,55 1,59 

50 5 84,87 88,50 87,52 86,77 1,71 

100 5 91,89 93,85 92,77 92,71 0,75 

150 5 91,28 95,22 94,00 93,59 1,59 

desc2 

0 5 87,72 91,32 88,22 88,77 1,46 

50 5 86,51 88,90 87,66 87,80 0,89 

100 5 88,39 93,67 91,63 91,10 2,20 

150 5 91,24 94,78 92,90 92,72 1,38 

desc3 

0 5 87,97 88,99 88,83 88,56 0,48 

50 5 86,38 89,34 88,45 88,26 1,12 

100 5 88,29 93,84 91,87 91,41 2,01 

150 5 91,28 95,25 93,04 93,07 1,52 

 

Avaliação descritiva dos valores de débito a 100 bpm em cada ciclo.  

Variável Grupo Ciclo n Mínimo Máximo Mediana Média DP 

Débito 
cardíaco 

braile 

0 5 8,65 8,92 8,80 8,79 0,11 

50 5 8,62 8,76 8,71 8,69 0,06 

100 5 9,23 9,53 9,33 9,37 0,11 

150 5 9,04 9,53 9,21 9,25 0,20 

desc1 

0 5 8,40 9,00 8,73 8,70 0,22 

50 5 8,41 8,77 8,67 8,60 0,15 

100 5 9,19 9,34 9,24 9,26 0,06 

150 5 5,52 5,98 5,69 5,75 0,21 

desc2 

0 5 8,69 9,13 8,78 8,83 0,17 

50 5 8,65 8,81 8,76 8,75 0,06 

100 5 8,88 9,37 9,12 9,12 0,20 

150 5 8,96 9,47 9,37 9,31 0,21 

desc3 

0 5 8,72 8,85 8,78 8,78 0,05 

50 5 8,56 8,89 8,85 8,79 0,14 

100 5 8,64 9,15 9,07 8,99 0,21 

150 5 8,93 9,57 9,39 9,30 0,25 
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Avaliação descritiva dos valores de duração do ciclo a 100 bpm em cada ciclo.  

Variável Grupo Ciclo n Mínimo Máximo Mediana Média DP 

Duração do 
ciclo valvar 

braile 

0 5 0,53 0,65 0,57 0,58 0,05 

50 5 0,59 0,65 0,60 0,61 0,02 

100 5 0,52 0,63 0,59 0,59 0,04 

150 5 0,53 0,65 0,61 0,61 0,05 

desc1 

0 5 0,50 0,65 0,57 0,57 0,06 

50 5 0,54 0,63 0,59 0,59 0,03 

100 5 0,52 0,63 0,59 0,58 0,04 

150 5 0,73 1,05 0,92 0,91 0,12 

desc2 

0 5 0,49 0,65 0,59 0,59 0,06 

50 5 0,58 0,62 0,61 0,60 0,02 

100 5 0,54 0,64 0,59 0,59 0,04 

150 5 0,50 0,60 0,57 0,56 0,04 

desc3 

0 5 0,57 0,62 0,60 0,60 0,02 

50 5 0,59 0,61 0,60 0,60 0,01 

100 5 0,55 0,68 0,61 0,62 0,05 

150 5 0,51 0,62 0,61 0,59 0,05 

 

 

Avaliação descritiva dos valores de fase de fluxo a 100 bpm em cada ciclo.  

Variável Grupo Ciclo n Mínimo Máximo Mediana Média DP 

F. fluxo 

braile 

0 5 53,81 65,69 56,38 58,05 4,78 

50 5 50,00 54,35 50,22 51,41 1,95 

100 5 51,36 65,64 59,15 59,14 5,22 

150 5 53,91 63,32 55,00 57,44 4,13 

desc1 

0 5 49,79 71,96 58,54 58,04 9,09 

50 5 48,68 58,13 51,06 51,57 3,84 

100 5 59,15 71,79 62,90 64,36 4,86 

150 5 47,83 75,37 55,33 59,93 11,80 

desc2 

0 5 53,64 63,39 54,92 56,37 3,98 

50 5 48,93 50,23 49,78 49,65 0,47 

100 5 52,50 69,65 58,08 60,73 7,22 

150 5 59,82 72,04 62,79 63,89 4,98 

desc3 

0 5 49,33 52,36 51,07 50,94 1,08 

50 5 47,79 49,78 48,88 48,85 0,77 

100 5 56,68 68,78 63,51 63,26 4,32 

150 5 49,57 65,80 58,55 58,18 5,92 

 



Anexos 
_________________________________________________________________________ 

 

89 

Avaliação descritiva dos valores de fluxo médio medido a 100 bpm em cada ciclo.  

Variável Grupo Ciclo n Mínimo Máximo Mediana Média DP 

Fluxo médio 

braile 

0 5 14,52 16,95 15,77 15,74 1,14 

50 5 15,50 17,75 17,49 16,84 1,08 

100 5 15,17 18,17 15,30 15,95 1,27 

150 5 15,11 17,14 15,74 16,06 0,96 

desc1 

0 5 14,82 17,09 16,02 16,01 0,85 

50 5 16,59 17,54 17,20 17,07 0,39 

100 5 14,77 15,19 15,02 14,99 0,15 

150 5 9,52 11,67 10,40 10,59 1,03 

desc2 

0 5 14,79 17,41 17,02 16,28 1,24 

50 5 17,30 17,76 17,69 17,58 0,20 

100 5 14,73 15,95 15,65 15,45 0,50 

150 5 15,12 16,50 15,50 15,61 0,53 

desc3 

0 5 16,80 18,04 17,36 17,41 0,61 

50 5 17,83 18,44 18,00 18,09 0,25 

100 5 12,19 14,76 14,66 14,16 1,11 

150 5 15,28 18,18 15,80 16,33 1,20 

 

Avaliação descritiva dos valores de pressão média medida a 100 bpm em cada ciclo.  

Variável Grupo Ciclo n Mínimo Máximo Mediana Média DP 

Pressão 
média 

braile 

0 5 7,29 8,72 8,14 7,95 0,62 

50 5 4,72 5,37 5,18 5,07 0,32 

100 5 5,17 6,40 5,30 5,54 0,51 

150 5 4,98 6,27 5,34 5,47 0,55 

desc1 

0 5 5,22 6,10 5,83 5,77 0,36 

50 5 5,44 6,02 5,75 5,73 0,26 

100 5 5,77 5,91 5,85 5,85 0,06 

150 5 2,45 3,43 2,96 2,91 0,41 

desc2 

0 5 5,26 6,82 6,25 6,08 0,75 

50 5 5,20 5,46 5,29 5,33 0,12 

100 5 4,81 6,02 5,12 5,29 0,50 

150 5 7,24 8,19 7,47 7,57 0,39 

desc3 

0 5 4,97 5,79 5,60 5,52 0,33 

50 5 5,36 5,57 5,46 5,46 0,08 

100 5 3,95 4,97 4,77 4,64 0,40 

150 5 5,72 7,24 6,15 6,26 0,62 
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Avaliação descritiva dos valores de volume de fechameto a 100 bpm em cada ciclo.  

Variável Grupo Ciclo n Mínimo Máximo Mediana Média DP 

Volume de 
fechamento 

braile 

0 5 2,99 6,41 4,03 4,32 1,27 

50 5 5,49 7,44 6,23 6,47 0,81 

100 5 2,44 4,91 3,71 3,73 1,04 

150 5 1,30 3,93 2,76 2,72 0,97 

desc1 

0 5 2,27 6,59 4,20 4,41 1,55 

50 5 5,62 12,46 5,88 7,52 2,94 

100 5 4,00 4,92 4,11 4,31 0,39 

150 5 5,85 7,74 7,46 6,90 0,95 

desc2 

0 5 5,53 8,62 6,21 6,53 1,22 

50 5 4,45 6,26 5,63 5,51 0,66 

100 5 2,58 4,67 2,68 3,40 1,07 

150 5 3,45 5,20 4,20 4,34 0,73 

desc3 

0 5 5,73 9,64 6,57 7,34 1,69 

50 5 2,74 8,66 4,95 5,16 2,21 

100 5 2,82 4,04 3,73 3,52 0,56 

150 5 3,56 5,90 4,61 4,62 0,84 

 

Avaliação descritiva dos valores de volume de vazamento a 100 bpm em cada ciclo 

Variável Grupo Ciclo n Mínimo Máximo Mediana Média DP 

Volume de 
vazamento 

braile 

0 5 0,09 1,85 0,43 0,76 0,77 

50 5 0,18 1,27 0,89 0,76 0,41 

100 5 0,15 1,68 0,81 0,87 0,67 

150 5 0,18 0,68 0,53 0,46 0,22 

desc1 

0 5 0,13 1,71 0,31 0,65 0,68 

50 5 0,07 2,06 1,62 1,24 0,93 

100 5 0,19 0,78 0,44 0,49 0,27 

150 5 0,17 2,07 0,84 0,90 0,73 

desc2 

0 5 0,30 1,28 0,52 0,75 0,46 

50 5 0,92 2,63 1,64 1,80 0,69 

100 5 0,02 1,04 0,20 0,39 0,44 

150 5 0,04 0,64 0,41 0,40 0,23 

desc3 

0 5 0,35 1,98 0,85 0,96 0,61 

50 5 0,08 0,77 0,32 0,37 0,27 

100 5 0,02 0,57 0,18 0,24 0,21 

150 5 0,17 1,37 0,48 0,60 0,46 
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Avaliação descritiva dos valores de fração regurgitante a 100 bpm em cada ciclo. 

Variável Grupo Ciclo n Mínimo Máximo Mediana Média DP 

Fração 
regurgitante 

braile 

0 5 3,15 8,26 4,71 5,08 1,93 

50 5 6,76 7,97 7,12 7,22 0,47 

100 5 2,59 6,33 4,89 4,60 1,45 

150 5 1,59 4,46 3,36 3,19 1,03 

desc1 

0 5 2,40 8,30 4,48 5,06 2,17 

50 5 6,31 12,54 7,68 8,77 2,52 

100 5 4,23 5,69 4,77 4,80 0,57 

150 5 6,05 9,53 8,41 7,80 1,54 

desc2 

0 5 6,30 9,14 6,73 7,28 1,13 

50 5 6,09 8,63 7,15 7,31 1,06 

100 5 2,64 5,51 3,23 3,79 1,32 

150 5 3,81 5,61 4,54 4,73 0,78 

desc3 

0 5 6,58 9,99 8,18 8,31 1,37 

50 5 2,82 8,86 5,27 5,53 2,25 

100 5 2,96 4,61 3,91 3,75 0,73 

150 5 3,73 6,28 5,30 5,22 1,01 

 

Avaliação descritiva dos valores de área efetiva do orifício a 100 bpm em cada ciclo.  

Variável Grupo Ciclo n Mínimo Máximo Mediana Média DP 

Area efetiva do 
orifício 

braile 

0 5 1,73 1,89 1,79 1,80 0,07 

50 5 2,30 2,52 2,44 2,42 0,09 

100 5 2,13 2,32 2,17 2,19 0,07 

150 5 2,19 2,29 2,21 2,22 0,04 

desc1 

0 5 2,02 2,29 2,16 2,16 0,12 

50 5 2,28 2,33 2,31 2,31 0,02 

100 5 1,96 2,02 2,01 2,00 0,03 

150 5 1,93 2,12 2,00 2,01 0,08 

desc2 

0 5 2,08 2,25 2,11 2,13 0,07 

50 5 2,39 2,50 2,47 2,46 0,04 

100 5 2,10 2,23 2,16 2,17 0,06 

150 5 1,81 1,87 1,82 1,83 0,03 

desc3 

0 5 2,32 2,44 2,42 2,40 0,05 

50 5 2,46 2,55 2,50 2,50 0,04 

100 5 1,98 2,18 2,15 2,12 0,08 

150 5 2,02 2,18 2,13 2,11 0,07 
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Avaliação descritiva dos valores de índice de eficiência a 100 bpm em cada ciclo.  

Variável Grupo Ciclo n Mínimo Máximo Mediana Média DP 

Indice de 
eficiência 

braile 

0 5 0,31 0,34 0,33 0,33 0,01 

50 5 0,41 0,42 0,42 0,42 0,01 

100 5 0,37 0,39 0,38 0,38 0,01 

150 5 0,39 0,41 0,41 0,40 0,01 

desc1 

0 5 0,38 0,40 0,40 0,39 0,01 

50 5 0,36 0,40 0,39 0,38 0,02 

100 5 0,36 0,37 0,37 0,37 0,00 

150 5 0,32 0,35 0,34 0,34 0,01 

desc2 

0 5 0,37 0,39 0,38 0,38 0,01 

50 5 0,35 0,42 0,41 0,40 0,03 

100 5 0,37 0,42 0,41 0,40 0,02 

150 5 0,32 0,34 0,33 0,33 0,01 

desc3 

0 5 0,40 0,41 0,40 0,41 0,01 

50 5 0,38 0,42 0,39 0,40 0,02 

100 5 0,40 0,41 0,40 0,40 0,00 

150 5 0,36 0,38 0,38 0,37 0,01 
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Anexo 5 
 
 
Prótese Biológica Cardíaca PBC 
 

 

Achados microscópicos PBDC 2 B PBDC 2 M PBDC 2 L 

Diminuição da celularidade  

(células do tipo fibroblastos)  

(H.E.) 

 

- 

 

- 

 

- 

Fibras 
colágenas 

(T.G.) 

Fragmentação 3+/3 - - 

Variação de espessura - - - 

Diminuição em número - - - 

" Borramento" (degeneração) - - - 

Aspecto "franjado"  1+/3 2+/3 2+/3 

Ondeamento preservado 3+/3 3+/3 2+/3 

Degeneração basofilica  1+/3 2+/3 1+/3 

Fibras 
elásticas 
(Verhoeff) 

Fragmentação 1+/3 1+/3 1+/3 

Variação de espessura 1+/3 1+/3 1+/3 

Espessamento focal - - - 

Aspecto ramificado - - - 

Diminuição em número 1+/3 - - 

 
 
 

Prótese Biológica Cardíaca PBDC 1 
 

Achados microscópicos PBDC 1 B PBDC 1 M PBDC 1 L 

Diminuição da celularidade  

(células do tipo fibroblastos)  

(H.E.) 

 

3+/3 

 

3+/3 

 

3+/3 

Fibras 
colágenas 

(T.G.) 

Fragmentação - 2+/3 1+/3 

Variação de espessura 2+/3 2+/3 2+/3 

Diminuição em número - 1+/3 - 

" Borramento" (degeneração) 2+/3 2+/3 1+/3 

Aspecto "franjado"  1+/3 1+/3 1+/3 

Ondeamento preservado 2+/3 2+/3 2+/3 

Degeneração basofilica  2+/3 1+/3 1+/3 

Fibras 
elásticas 
(Verhoeff) 

Fragmentação 2+/3 3+/3 3+/3 

Variação de espessura 2+/3 2+/3 1+/3 

Espessamento focal - - - 

Aspecto ramificado 1+/3 1+/3 1+/3 

Diminuição em número 1+/3 2+/3 3+/3 
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Prótese Biológica Cardíaca PBDC2 

 

Achados microscópicos PBB B PBB M PBB L 

Diminuição da celularidade  

(células do tipo fibroblastos)  

(H.E.) 

 

3+/3 

 

3+/3 

 

3+/3 

Fibras 
colágenas 

(T.G.) 

Fragmentação 1+/3 - 1+/3 

Variação de espessura 1+/3 - 1+/3 

Diminuição em número 1+/3 1+/3 - 

" Borramento" (degeneração) - 1+/3 1+/3 

Aspecto "franjado"  1+/3 1+/3 2+/3 

Ondeamento preservado 2+/3 2+/3 2+/3 

Degeneração basofilica  - - - 

Fibras 
elásticas 
(Verhoeff) 

Fragmentação - - 1+/3 

Variação de espessura - 2+/3 1+/3 

Espessamento focal - - - 

Aspecto ramificado - 2+/3 1+/3 

Diminuição em número - - - 

 
 
 

Prótese Biológica Cardíaca PBDC 3 
 

Achados microscópicos PBDC 3 B PBDC 3 M PBDC 3 L 

Diminuição da celularidade  

(células do tipo fibroblastos)  

(H.E.) 

 

3+/3 

 

3+/3 

 

3+/3 

Fibras 
colágenas 

(T.G.) 

Fragmentação 2+/3 1+/3 1+/3 

Variação de espessura 3+/3 - 2+/3 

Diminuição em número 1+/3 - 1+/3 

" Borramento" (degeneração) 3+/3 1+/3 2+/3 

Aspecto "franjado"  3+/3 1+/3 2+/3 

Ondeamento preservado 1+/3 3+/3 2+/3 

Degeneração basofilica  - - - 

Fibras 
elásticas 
(Verhoeff) 

Fragmentação 2+/3 1+/3 1+/3 

Variação de espessura 1+/3 1+/3 1+/3 

Espessamento focal - - - 

Aspecto ramificado 2+/3 1+/3 2+/3 

Diminuição em número 2+/3 3+/3 1+/3 
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