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1. INTRODUÇÃO 

 

A Medicina Fetal tem evoluído com o aprimoramento dos métodos de 

diagnóstico desde a ultra-sonografia até, recentemente, à ressonância 

magnética fetal. O reconhecimento das anomalias fetais e a possibilidade de 

realização de exames invasivos guiados pela ultra-sonografia levou ao maior 

conhecimento da etiologia e prognóstico das malformações no período 

antenatal.1,2  O diagnóstico precoce, muitas vezes realizado no primeiro 

trimestre, permite-nos acompanhar e determinar o grau da lesão e seu 

prognóstico.3,4 Quando a anomalia é progressiva intra-útero, interferindo no 

desenvolvimento do órgão, ou ainda quando esta evolução leva à morte fetal, 

como nos casos onde a anomalia não permite o  desenvolvimento pulmonar, 

indica-se intervir no período intra-uterino.5 Muitos procedimentos invasivos já 

são bem estabelecidos, principalmente nas anomalias onde há coleções 

líquidas, como as derivações de derrames pleurais e dilatações renais por 

meio de cateteres para o líquido amniótico.6 Quando a malformação é sólida 

e nos casos graves de hérnia diafragmática (HD), mielomeningocele (MMC), 

teratoma sacro-coccígeo (TSC) e malformação adenomatosa de pulmão tem 

sido realizada a cirurgia fetal a céu aberto, com a abertura do abdome 

materno e parede uterina, exposição do feto, correção da anomalia fetal e 

retorno do feto à cavidade amniótica para desenvolvimento e cicatrização até 

o termo da gestação. Esta técnica apresenta indicações precisas porém já é 

factível desde a década de 1990. 5,7  A necessidade de minimizar os riscos 

maternos e fetais levou os pesquisadores às cirurgias endoscópicas nos 

casos de HD, MMC, obstrução de trato urinário inferior e TSC.8-10 Também já 
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está estabelecida a coagulação dos vasos placentários a laser nos casos de 

gestações gemelares acometidas pela síndrome de transfusão feto-fetal.11,12   

Entre as anomalias do sistema nervoso central (SNC) a MMC é a mais 

freqüente e apresenta incidência de 3 por mil nascidos vivos.13 Observa-se 

alto índice de seqüelas mesmo após a correção neonatal. A exposição das 

raízes nervosas e da medula podem levar à paraplegia, pé torto congênito, 

incontinência urinária e fecal. A herniação do cerebelo através da cisterna 

magna, obstruindo a circulação liquórica  ocorre em 20 a 30% dos casos 

(malformação de Arnold-Chiari tipo II)  levando à hidrocefalia e retardo mental 

associado.13,14 Classicamente acreditava-se ser o defeito de tubo neural  

anomalia primária na qual ocorria uma formação anormal da medula e 

ausência de fechamento dos neuróporos na quarta semana de vida 

embrionária.15   Revisões de casos clínicos e espécimes anatomopatológicos 

em humanos sugerem que na MMC a lesão da medula é progressiva intra-

útero, devido à exposição desta e das raízes nervosas aos componentes do 

líquido amniótico, capaz de provocar agressões químicas ao tecido nervoso. 

Somam-se fatores mecânicos devidos à movimentação fetal, culminando em 

graus variados de erosão do tecido nervoso.14,15 Estudos experimentais em 

fetos de coelhos e ovelhas corroboram esta hipótese.16-18   

A pesquisa experimental é de grande valia na Medicina Fetal, 

proporcionando campo amplo de estudo, sendo a ovelha o animal de escolha 

para temas relacionados à gestação e cirurgias fetais, devido a 

características como grande porte e anatomia semelhantes ao humano, além 

de permitir manejo adequado em biotério. Apresenta pequeno número de 
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fetos (1 ou 2), cavidade amniótica e cordão umbilical similares aos humanos e  

baixo índice de partos prematuros.19,20  

A necessidade de se estudar a fisiopatologia da MMC e aprimorar a 

terapêutica intra-útero levou os pesquisadores a criar um modelo animal de 

defeito de tubo neural.16-18  Estes modelos procuraram simular a MMC 

expondo a medula e raízes nervosas ao líquido amniótico e observando sua 

lesão progressiva até o termo da prenhez. Com a doença estabelecida no 

feto animal desenvolveram-se então as possíveis técnicas de correção do 

defeito criado. 21,22

A neurocirurgia corretiva pós-natal realizada em humanos não evita os 

danos neurológicos já estabelecidos no recém-nascido. Inversamente, a  

correção intra-útero em ovelhas demonstrou resultados favoráveis, levando 

os pesquisadores a praticarem a cirurgia intra-útero em humanos.23 Dados 

preliminares sugerem que a correção nesta fase diminuiu a lesão do tecido 

nervoso pelos eventos intra-uterinos, poupando a medula e raízes nervosas. 

Observa-se ainda reversão da herniação cerebelar em alguns casos, evitando 

o aparecimento de hidrocefalia, minimizando as seqüelas neonatais. 23-27  

Porém, mesmo a correção neurocirúrgica pós-natal com fechamento 

em vários planos pode provocar a síndrome da “medula presa”. Portanto, a 

reconstituição da dura-máter é um desafio cirúrgico. A falta desta provoca 

aderências entre o tecido nervoso e os planos superficiais. Com o 

crescimento na infância há  deterioração neuronal, encurtamento da medula, 

convulsões e aumento progressivo das seqüelas. 28

A procura de materiais substitutos de dura-máter para proteção do 

tecido nervoso nas neurocirurgias no intuito de diminuir os danos 
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neurológicos tem sido realizada há décadas. A matriz dérmica humana 

acelular (MDHA) é material derivado de derme humana liofilizada e tem sido 

utilizada como substituto de dura-máter em craniotomias e lesões de medula 

espinhal de adultos.29 Tem sido considerada como boa alternativa onde o 

aloenxerto não é possível. É descrita como material muito parecido com dura-

máter no manuseio cirúrgico não induzindo a aderências ou rejeição, com 

poucos casos de extravazamento de líquor através do material.29 Também foi 

usada como cobertura visceral em onfaloceles gigantes de recém-nascidos 

onde o tamanho da abertura não permitiu a sutura total da pele.30 

Experimentalmente Paek et al (2000)22 estudaram a MDHA em ovelhas, 

colocada sobre a MMC como um enxerto, sendo suturada à pele. Estes 

autores observaram contração das bordas da ferida e crescimento parcial da 

pele acima do material, evitando a herniação cerebelar em contraste com os 

casos não operados. Apesar de sua grande utilidade, apresenta alto custo na 

obtenção e processamento, além da necessidade de importação. Outro 

material testado experimentalmente como substituto de dura-máter é a 

celulose biossintética (CB). Ela foi utilizada em craniotomias, colocada 

diretamente em contato com o tecido cerebral lesado com bons resultados, 

assim como em lesões de nervos periféricos. 31,32 Esta película é de produção 

nacional, origem biossintética e de baixo custo. É de uso rotineiro em cirurgia 

plástica, como substituto de pele em queimaduras graves e curativo biológico 

em áreas doadoras de enxertos, promovendo hemostasia,.evitando 

contaminação bacteriana e perda de eletrólitos.33,34  Ela foi testada 

recentemente por Pedreira et al (2003) 35,36  em fetos de coelhos sobre a 
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medula espinhal exposta, com sucesso na correção cirúrgica da MMC, não 

sendo observados sinais de rejeição ao estudo anatomopatológico. 
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2. OBJETIVOS 

 

 

a. Avaliar os efeitos da celulose biossintética na correção intra-

uterina da MMC em feto de ovelha. 

 

b. Comparar os efeitos do emprego da celulose  biossintética  e da 

matriz dérmica humana acelular na correção intra-uterina da 

MMC em feto de ovelha.  
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3. MÉTODOS 

 

Foram utilizadas 33 ovelhas de cruzamento da raça Hampshire Down, 

oriundas de criador único, cujas prenhezes foram obtidas por inseminação 

intra-cervical durante o cio natural, portanto, com idade gestacional 

conhecida. Destas, 3 eram prenhezes gemelar, totalizando 36 fetos operados. 

Os animais foram transportados previamente, permitindo um período mínimo 

de aclimatação de 4 dias, mantidos no alojamento de animais do Instituto 

Dante Pazzanese de Cardiologia.  

O experimento contemplou 3 fases: a primeira foi a criação do defeito 

em coluna fetal e retorno dos fetos ao útero, permanecendo 4 semanas, com 

o objetivo de provocar lesão medular. A segunda foi a reoperação para 

correção do defeito criado utilizando os materiais a serem estudados e 

retorno dos fetos ao útero para observar a cicatrização. A terceira fase foi o 

sacrifício para retirada dos espécimes e análise anatomopatológica macro e 

microscópica. As etapas cirúrgicas foram realizadas no Laboratório de 

Cirurgia Experimental do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia. As 

preparações dos espécimes, lâminas e estudo anatomopatológico foram 

realizados no Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo. As lâminas foram analisadas pela autora e 

revisadas pelo patologista Prof. Dr. Paulo Hilário Saldiva.  

Para determinação do tempo de cada etapa, cálculo da amostra, treino 

da equipe na técnica cirúrgica e estabelecimento do método histológico a ser 

utilizado, foi realizado estudo piloto envolvendo as três fases.  
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O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa Experimental do 

Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia.  

 

3.1. Criação do defeito de tubo neural 

 

 A criação do defeito em coluna foi realizada em um total de 36 fetos. O 

grupo piloto envolveu os primeiros 9 animais, com duas prenhezes gemelares 

(não previstas previamente), e 11 fetos operados. Neste grupo as cirurgias 

para criação do defeito de tubo neural foram realizadas entre 72 e 77 dias de 

prenhez.  O grupo de casos foi constituído por 24 animais, e um total de 25 

fetos  foram operados ( 1 prenhez gemelar ) entre 74 a 77 dias. Os animais 

foram submetidos a jejum de 48h para sólidos e 24 hs para líquidos. O 

protocolo anestésico consistiu de medicação pré-anestésica administrada no 

alojamento, com acepromazina (0,2mg/kg) e midazolan (0,3mg/kg) via 

endovenosa (EV), permitindo o transporte do animal já sedado. A tricotomia 

da região abdominal foi realizada na ante-sala operatória. A indução da 

anestesia utilizou Thiopental sódico (7,5 mg/kg) diluído em 40 ml de água 

destilada EV. Foi realizada intubação com cânula no. 10 e manutenção da 

anestesia com Halotano a 2%, mantendo-se o animal no 3o. plano de Guedel. 

Durante todo o ato cirúrgico e período de recuperação pós-anestésica, 

infundiu-se 1500 ml de soro fisiológico a 0,9%, com 4 ampolas de glicose a 

50% EV. Antibioticoterapia profilática foi realizada com enrofloxacina – 5m/kg 

em dose única, administrada no início do procedimento cirúrgico. O 

posicionamento do animal foi em decúbito lateral direito, com laparotomia 

materna paramamária esquerda e exposição do útero. Avaliação da posição 
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fetal por palpação e ultra-sonografia trans-operatória. Histerotomia de 5 cm 

de extensão logo acima da coluna fetal com reparo das bordas uterinas com 

pontos de vicryl 2-0. Abertura do miométrio com eletrocautério e das 

membranas com tesoura. Parte do líquido amniótico (LA) foi retirada em 

seringas estéreis de 20 ml e mantida aquecida em caixa estéril com solução 

fisiológica a 37o.C, para posterior devolução, durante a histerorrafia, 

totalizando 100ml. As patas traseiras e cauda do feto eram exteriorizadas, 

mantendo parte do abdome, cordão umbilical, tórax e cabeça dentro do útero. 

A ressecção de pele na região lombo sacral foi de 3,0 x 1,5 cm, com 

dissecção do músculo paravertebral bilateralmente e retirada deste com 

tesoura. (Figura 1). Realizada incisão com bisturi na borda inferior da lesão 

(entre L5 e S1) no espaço intervertebral e ressecção dos processos 

espinhosos na extensão de 4 vértebras com tesoura bilateralmente, expondo 

a medula espinhal (Figura 2), abertura da dura-máter e medula atingindo o 

canal central com bisturi até a visualização da saída de líquor.  Retorno do 

feto à cavidade uterina e reposição do líquido amniótico, sendo o útero 

fechado com sutura contínua de vicryl 2-0, incluindo a parede uterina e as 

membranas amnióticas (Figura 3). A parede abdominal foi fechada por 

planos. Os batimentos cardio-fetais foram aferidos por meio de ultra-

sonografia (US) transoperatória. Os animais foram enviados de volta ao 

alojamento assim que retornaram à respiração espontânea. Não foram 

utilizados uterolíticos durante ou após o procedimento cirúrgico. 

 

 

                                       

 



 11

    

F 

U 

Figura 1 – Criação do defeito de tubo neural com 75 dias de prenhez. Observar a 
retirada da pele e músculo para- espinhal bilateral (seta). U – Útero. F - Feto, região 
lombar, patas e rabo exteriorizados.  

 

F

Figura 2 – Criação do defeito de tubo neural com 75 dias de prenhez. O
exposição da medula  espinhal (seta) após a retirada das apófises espinhos
da pinça) U – Útero. F - Feto, região lombar. 
 

 

U

               
bservar a 
as (ponta 
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C 

Figura 3 – Fechamento da parede uterina  com  sutura contínua após devolução do  
feto  e  líquido amniótico (seta).  75 dias de prenhez. C – Corno Uterino. 
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3.2. Correção do defeito de tubo neural 

 

 O grupo a ser corrigido foi reoperado entre 93 e 112 dias, com 

dissecção e correção do defeito realizado anteriormente e manutenção no 

útero até o termo da gestação. No estudo piloto houve 4 perdas após a 

primeira cirurgia  (4/11) e 3 perdas entre os 4 animais submetidos à correção. 

Os três animais restantes não foram corrigidos, constituindo o grupo controle. 

Os fetos submetidos à correção cirúrgica foram divididos em dois grupos com 

relação ao material estudado como interface entre o tecido nervoso e a pele: 

o grupo A onde se utilizou a matriz dérmica humana acelular (MDHA) e o 

grupo B onde foi utilizada a celulose  biossintética (CB). A distribuição dos 

animais do estudo piloto está detalhada no esquema 1.  

  

Esquema 1 – Distribuição dos animais do estudo piloto conforme o 
grupo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 fetos de ovelhas   –  11 defeitos criados 

4 perdas 3  controles 4 correções 

2 – Grupo A 2 – Grupo B 

2 – OF 1 – TPP 1 – OF

OF   – Óbito Fetal 
TPP – Trabalho de Parto Prematuro 
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Para a cirurgia corretiva utilizou-se o mesmo protocolo anestésico e 

técnica cirúrgica semelhante à primeira cirurgia até a exposição do feto. 

(Figura 4) Os materiais foram colocados sobre o tecido nervoso lesado, 

utilizando técnica desenvolvida em estudo anterior no feto de coelho16, com 

descolamento de 1,0 cm de tecido celular subcutâneo sob as bordas da 

ferida. (Figura 5) O material foi colocado sobre o tecido nervoso 

remanescente e sob a pele. (Figura 6) Esta foi reaproximada através de 

sutura com pontos contínuos de nylon 4-0, cobrindo todo o material. (Figura 

7) Após o retorno do feto à cavidade uterina, o líquido amniótico foi reposto e 

a parede uterina e abdominal materna fechadas com a mesma técnica 

anteriormente descrita. Os fetos foram mantidos até o termo da prenhez.                     
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F 
U

 Figura  4 – Defeito criado, aspecto com 105 dias, antes da dissecção para  
 correção (seta). U – Útero. F – Região lombar do feto exteriorizada. 
 

  

F 
U 

     Figura  5 – Aspecto após dissecção  da borda de pele ao redor do defeito  
      criado (seta). U - Útero. F – Região lombar do feto exteriorizada (105d).   
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F 
U 

Figura  6 – Colocação da celulose biossintética (seta) na cirurgia corretiva (105d),  
acima do tecido nervoso e abaixo da pele. U – Útero. F – Região lombar do feto 
exteriorizada. 
              

 

F 

U 

Figura 7 – Sutura da pele (105d). Aspecto final.  U – Útero.  F – Região lombar do 
 feto exteriorizada.    
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3.3. Sacrifício 
 

 O sacrifício foi realizado com 140 dias, sendo que a prenhez das 

ovelhas dura cerca de 145 a 150 dias. Para o sacrifício foi utilizada a mesma 

medicação pré-anestésica dos procedimentos anteriores. Para indução da 

anestesia, a dose de thiopental foi elevada para 20 mg/kg, garantindo a 

sedação materna e fetal. Após alguns minutos, foi injetado KCl a 19,1% 

(0,4ml/kg) em bolus na circulação materna. Após a parada dos batimentos 

cardíacos maternos, foi realizada a abertura da parede abdominal e do útero. 

Caso os batimentos cardíacos fetais ainda estivessem presentes, utilizava-se 

5 ml de KCL a 19,1% na circulação fetal para levar à parada cardíaca, já que 

a sedação fetal já estava estabelecida pelo thiopental. 

 

3.4. Técnica  Anatomopatológica 

 

3.4.1. Macroscopia 

 

Os espécimes foram fotografados, tiveram peso e altura aferidos. A 

região operada foi examinada em relação ao tamanho da lesão no grupo 

controle e à cicatrização da pele no grupo de casos. O preparo das peças se 

iniciou com fixação do animal todo em formol por 7 dias, retirada da peça com 

margem de uma vértebra acima e uma abaixo da região operada (coluna 

lombar e sacral) e margem lateral de 3 cm, desde a pele até os planos 

profundos. Foi realizada descalcificação em solução tampão de EDTA 

(anexo), substituída diariamente por cerca de 4 semanas. Foram 
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padronizados cinco cortes na extensão da lesão (grupo controle) ou da 

cicatriz (grupo corrigido) para preparação do estudo microscópico. 

 

3.4.2. Microscopia 

 

 Foram realizadas coloração de hematoxilina e eosina (HE) e Masson 

para estudo histológico. Para comparação dos materiais foram utilizados os 

casos que permaneceram no mínimo 28 dias intra-útero após a correção. 

Estudou-se a aderência dos materiais em sua face superficial (contato com a 

pele) e face profunda (contato com o tecido neural remanescente). Os 

critérios histológicos que definiram a aderência do material foram a migração 

e invasão de células tanto inflamatórias, quanto dos tecidos adjacentes 

através da superfície ou das bordas do material. Estudou-se também a 

proliferação e invasão dos vasos em ambas as películas. Considerou-se 

aderido o material quando havia ocorrido a invasão de vasos e células. 

  Durante o estudo piloto, o primeiro animal foi sacrificado com 

105 dias para estudo anatomopatológico da profundidade do defeito criado. À 

macroscopia observou-se lesão de 1,5cm de extensão, com contração das 

bordas e “redução” do defeito criado. (Figura 8) A microscopia revelou que a 

dura-máter não havia sido atingida. Esta encontrava-se íntegra e a medula 

preservada. (Figura 9) A técnica de criação do defeito foi então modificada 

com aumento em extensão da pele a ser ressecada, aprofundamento dos 

planos musculares, retirada de maior número de apófises espinhosas com 

tesoura e abertura da dura-máter com bisturi até a saída de líquor, para 

garantir a exposição da medula. Os outros dois animais do grupo controle no 
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estudo piloto (fetos 2 e 3) mostraram defeito de tubo neural aberto típico. Dos 

4 animais submetidos à correção houve 1 sobrevivente (feto 4). À 

microscopia observou-se lesão da medula e o material utilizado permaneceu 

entre o tecido nervoso  e a pele. A tabela 1 descreve a evolução das cirurgias 

dos 11 animais e a tabela 2 descreve os achados anatomopatológicos dos 

animais  sobreviventes após a criação do defeito no estudo piloto.  

  

 

 

     
Figura 8 – Primeiro animal onde o defeito foi criado (estudo piloto) – sacrifício 
realizado no dia da correção, com 105 dias. Notar contrações da borda do defeito e 
aspecto semelhante à meningomielocele (seta). Neste caso a medula não havia sido 
atingida (Feto 1) 
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    Figura 9 – Microscopia do defeito criado (Fe
    (seta), com tecido cicatricial acima. A medu
    arquitetura preservada, assim como os gân
    do defeito a medula  não havia sido atingid
 

 

Tabela 1 – Idade gestacional  e evoluç
 
FETO IG  

Defeito 
(dias) 

Evolução 
da 1ª  

cirurgia 

IG 
Perda 
(dias) 

GR

1 77 Vivo - Co
2 77 Vivo - Co
3 74 Vivo - Co
4 75 Vivo - Gr
5 73 Perda 80 
6 73 OF+OM  73 
7 72 Perda 74 
8 75 Perda 77 
9 73 Vivo - Gr
10 76 Vivo - Gr
11 74 Vivo - Gr

IG: Idade gestacional     C
OF – Óbito Fetal    A
OM – Óbito Materno     B
TPP:  trabalho de parto prematuro  
AP (1)  – sacrifício antes da correção para estudo
 

 

M

 
to 1). Observar a dura-máter íntegra       
la espinhal (M)  se encontra com  
glios nervosos laterais. Na criação  
a. HE, 16x. 

ão das cirurgias do estudo piloto 

UPO IG  Correção 
(dias) 

Evolução da 
2a.  cirurgia 

IG  
Sacrifício 
ou Parto 

(dias) 
ntrole 98  -  AP(1) - 98 
ntrole - TPP 93 
ntrole - TPP 107 
upo B 93 TPP 133 

- - - - 
- - - - 
- - - - 
- - - - 

upo B 92 OF imediato 92 
upo A 92 OF imediato 92 
upo A 105 OF 107 
ontrole – Grupo não  corrigido 
 – Grupo utilizado MDHA    
  – Grupo utilizado CB 

  microscópico do defeito.    
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Tabela 2 – Achados anatomopatológicos dos sobreviventes do estudo  
                  piloto 
 
FETO Grupo IG  

(dias) 

Macroscopia Microscopia 

1 Controle 98 Defeito de  3 x 2,5cm aberto Dura-máter íntegra 

2 Controle 93 Defeito de 3 x 2,5cm aberto Medula lesada 

3 Controle 107 Defeito de  4  x 3,5cm aberto Medula lesada 

4 Grupo B 133 Pele Cicatrizada 70% Medula lesada – CB acima 

10 Grupo B 92 Defeito aberto Não foi possível realizar lâmina 

11 Grupo A 107 Pontos soltos, material saiu Medula lesada – sem MDHA 

CB – celulose biossintética 
MDHA – matriz dérmica humana acelular 
IG – Idade Gestacional 
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3.5.  Materiais utilizados como interface 

 

3.5.1. Celulose Biossintética 

A película de CB (NexfillR – Fibrocel – Brasil) utilizada é produzida a 

partir da fermentação da bactéria do gênero Acinetobacter, por técnica 

industrial específica, desenvolvida no Brasil, aprovada pelo FDA desde 1995. 

A massa de celulose é cortada em fatias, lavada e desproteinizada com 

solventes especiais. A CB é mantida e transportada em temperatura ambiente 

e pode ser reesterilizada em óxido de etileno. É fornecida em unidades de 10 

x 15 cm, permitindo recortes adequados ao tamanho da lesão na sala 

cirúrgica. Não necessita de preparo prévio para sua aplicação nos 

tecidos.(Figura 10) 

 

3.5.2. Matriz Dérmica Humana Acelular 

A película de MDHA (AllodermR – Lifecell- USA) utilizada é um material 

derivado de derme de cadáver humano, processado com remoção total da 

epiderme e solubilização da derme  para retirada de elementos celulares, 

preservando o arcabouço de fibras colágenas e elastina. É especialmente 

tratada para remoção de agentes antigênicos e potencial contaminação viral. 

É fornecida em tamanhos específicos para cada lesão. Foram utilizadas 

unidades de 2 x 4 cm em todos os animais. A película deve ser armazenada 

em baixas temperaturas (-2ºC) e apresenta-se na forma liofilizada, 

necessitando de preparo prévio em solução fisiológica durante cerca de 30 

minutos antes de sua aplicação nos tecidos.  (Figura 11) 
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        Figura 10 –  Celulose Biossintética  já recortada no tamanho da lesão (seta). 
                             Grupo B 
 

         
           Figura 11 –  Matriz Dérmica Humana Acelular após preparação em soro  
                                fisiológico, sobre a lesão (Seta). Grupo A 
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3.6. Método Estatístico 
 

 O estudo estatístico foi realizado no Laboratório de Epidemiologia e 

Estatística do Instituto Dante Pazzanese com análise descritiva avaliando a 

homogeneidade dos grupos. Para tanto, utilizou-se o teste Exato de Fisher, 

considerando um nível de significância de 5%. 
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4. RESULTADOS 

 

4.1. Sobrevida geral 

 Do total de 36 fetos onde se criou o defeito em coluna, 25 animais 

constituíram o grupo de casos. Ocorreram 8 perdas fetais após a criação do 

defeito (32%). Entre os 17 sobreviventes, 6 não foram corrigidos, constituindo 

o grupo controle, não havendo perdas fetais neste grupo. Observou-se 

trabalho de parto prematuro (TPP) em 2 casos. Nos 11 casos corrigidos 

houve 1 perda fetal (9%) e 2 TPP (18%).  A distribuição dos animais está 

detalhada no esquema 2.  

 

Esquema 2 – Distribuição dos animais do grupo de casos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

25 fetos de ovelhas – 25 defeitos criados 

8 perdas 

6  controles 11  correções 

7 – Grupo B 

17 sobrevidas da  1a. cirurgia 

4 – Grupo  

1 OF 2 TPP 4 Termo 4 Termo 4  Termo2 TPP 

OF – Óbito Fetal 
TPP – Trabalho de Parto Prematuro 
Termo –Final da Prenhez 
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A evolução das cirurgias dos 25 casos está detalhada na tabela 3, 

sendo que para identificação de cada feto na análise macro e microscópica 

será respeitada a numeração utilizada nesta tabela. Nos animais 15, 16, 17 e 

18  foi utilizada a MDHA na correção (grupo A) e nos animais de 19 a 25 foi 

utilizada a CB (grupo B).  

 

Tabela 3 – Idade Gestacional e evolução das cirurgias dos 25 casos 
 
FETO IG 

Defeito 
(dias) 

Evolução da 
1ª. Cirurgia 

IG 
Perda 
(dias) 

Grupos IG 
Correção 

(dias) 

Evolução da 
2ª. cirurgia 

IG 
Sacrifício
ou Parto 

(dias) 
1 75 Vivo - Controle - - 140 
2 75 Vivo - Controle - - 139 
3 75 Vivo - Controle - - 139 
4 75 Vivo - Controle - TPP 112 
5 75 Vivo - Controle - TPP 111 
6 78 Vivo - Controle - - 140 
7 74 Perda  76 - - - - 
8 75 Perda  76 - - - - 
9 75 Perda  76 - - - - 

10 75 Perda  75 - - - - 
11 74 Perda  75 - - - - 
12 77 Perda  90 - - - - 
13 77 Perda  85 - - - - 
14 77 Perda  90 - - - - 
15 75 Vivo - Grupo A 105 TERMO 138 
16 75 Vivo - Grupo A 105 TERMO 137 
17 77 Vivo - Grupo A 112 TERMO 140 
18 77 Vivo - Grupo A 111 TERMO 140 
19     75 Vivo - Grupo B 105 OF imediato - 
20 75 Vivo - Grupo B 103 TERMO 140 
21 75 Vivo - Grupo B 103 TPP 118 
22 74 Vivo - Grupo B 103 TPP 118 
23 75 Vivo - Grupo B 97 TERMO 138 
24 75 Vivo - Grupo B 103 TERMO 137 
25 75 Vivo - Grupo B 98 TPP 126 

IG:  Idade gestacional  
Controle: Grupo não corrigido 
A : Grupo utilizado MDHA    
B : Grupo utilizado CB 
TPP :  trabalho de parto prematuro 
OF: Óbito Fetal    
TERMO: Evolução até o final da prenhez 
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4.2. Análise Anatomopatológica 

 

 Dos 25 casos, 10 corrigidos e 6 controles sobreviveram para análise 

macro e microscópica. Macroscopicamente a pele estava completamente 

cicatrizada em 1 caso do grupo controle, 2 casos do grupo A e 5 casos do 

grupo B. Durante a dissecção observou-se deslizamento da pele ao corte 

com bisturi nos casos do grupo B (CB) em relação aos tecidos adjacentes. O 

oposto ocorreu no grupo A, onde as várias camadas de tecido estavam 

aderidas entre si.   

 

4.2.1. Grupo Controle 

 

 Entre os 6 animais do grupo controle, 4 animais (fetos  2, 4, 5 e 6) 

apresentaram defeito de tubo neural aberto de aspectos macroscópicos 

variados (Figuras 12 e 13). À microscopia foi observada a lesão semelhante à 

mielomeningocele, com lesão da medula espinhal e graus variados de tecido 

neural remanescente. Observou-se degeneração progressiva da medula 

espinhal conforme aumentou o tempo de exposição intra-útero, com aspecto 

de erosão apenas dos cornos posteriores da mesma e preservação do canal 

medular  nos casos onde a permanência intra-útero foi de 4 semanas (Figura 

14) e aspecto de MMC típico (destruição total da medula) nos casos que 

permaneceram no mínimo 8 semanas. (Figura 15)  Em 2  animais (feto 1 e 3) 

houve cicatrização total da pele, porém à microscopia houve destruição do 

tecido neural abaixo desta.   
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                         Figura 12 –  Defeito em coluna com 140 dias. (seta). Feto 6. 
 

            
                               Figura 13 –  Defeito em coluna com 139 dias. (seta azul). Feto  2. 
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Ca 

Cp 

              Figura 14 –  Defeito em coluna com  112 dias, aspecto microscópico. Notar os  
              cornos anteriores(Ca)  lesados e cornos posteriores(Cp) preservados.  
             Observa-se ainda tecido cicatricial acima da medula(seta). Feto 4. 
                    

         
         Figura 15 –  Defeito em coluna com 140 dias -  aspecto microscópico. Notar  
         ausência de arquitetura da medula, com pouco tecido neural remanescente (seta)    
         Feto 6.  
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Na tabela 4 encontram-se os achados macro e microscópicos dos 16 

casos sobreviventes, grupos controle e corrigidos A e B. 

 

Tabela 4 – Achados anatomopatológicos dos 16 sobreviventes do grupo 
de casos. 
 

Feto Grupo IG AP Macroscopia Microscopia 
    Cornos 

Posteriores 
Cornos 
Anteriores 

Canal 
Medular 

1 Controle 140d Pele cicatrizada 100% lesado Lesado Ausente 
2 Controle 139d Def 4,0 x 2,0 cm  aberto Perda da peça 
3 Controle 139d Pele cicatrizada 70% lesado lesado Ausente 
4 Controle 112d Def  3 x 2,5 cm  aberto lesado íntegro  Presente 
5 Controle 111d Def  3 x 2 cm  aberto lesado Íntegro Presente 
6 Controle 140d Def  4 x 1 cm  aberto lesado lesado Ausente 
15 Grupo A 138d Cicatriz Total lesado Parcialmente 

integro  
Ausente 

16 Grupo A 137d Cicatriz Total lesado Íntegro Presente 
17 Grupo A 140d Cicatriz 70% extensão lesado Íntegro Presente 
18 Grupo A 140d Cicatriz 50% extensão lesado Parcialmente 

integro 
Ausente  

20 Grupo B 140d Cicatriz Total lesado Íntegro Presente 
21 Grupo B 118d Cicatriz 70% extensão lesado Parcialmente 

integro  
Ausente 

22 Grupo B 118d Cicatriz Total lesado Íntegro Presente 
23 Grupo B 138d Cicatriz Total lesado Íntegro Presente 
24 Grupo B 137d Cicatriz Total lesado Íntegro Presente 
25 Grupo B 126d Cicatriz Total lesado Parcialmente 

integro  
Ausente 
 

IG AP – Idade Gestacional do Estudo Anatomopatológico 
d – dias 
Cicatriz. – Cicatrização da pele 
 

4.2.2. Grupo Corrigido 

Para comparação microscópica dos efeitos das películas utilizadas e 

análise estatística foram utilizados 4 casos do grupo A (fetos 15 a 18), com  

28 a 33 dias de permanência intra-útero após a cirurgia corretiva e 4 casos do 

grupo B ( fetos 20, 23, 24 e 25), com 28 a 41 dias pós- cirurgia corretiva. 

No grupo A (MDHA) ocorreu integração do material à pele, não sendo 

possível identificar um plano de clivagem entre a derme animal e a MDHA, 

em todos os casos.  Na face profunda observaram-se aderências ao tecido 
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neural (Figura 16), com migração de fibroblastos do hospedeiro em direção 

ao material. Foram observados ainda vasos entremeando a MDHA. (Figuras 

17 e 18) 

 

 

 

       

MDHA 

       Fig 16 – MD
                      A).

              

                      

                      

                      

     

 

 

A

M 

HA aderida à pele (seta preta) e ao tecido nervoso (seta azul e região   
   M- medula. HE - 16x. (Feto 18) 
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MDHA

Fig 17 – Aumento ma
Invasão de células d
no tecido nervoso (s
 
 

Fig 18 - Invasão de v
AD – Derme Animal. 

 

 
ior da região A da figura 16. Aderência na MDHA. Notar 

o hospedeiro (setas pretas) e parte do material entremeado  
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No grupo B (CB) foi observada, em todos os casos, a formação de 

camadas de fibroblastos envolvendo completamente a película, tanto na face 

externa quanto interna. Algumas vezes esta camada era unicelular, outras 

vezes, pluricelular. Não foi observada infiltração de células, tecido conjuntivo 

ou colágeno em meio às camadas de celulose. (Figura 19)  Não foi observada 

proliferação de vasos em direção à CB em nenhum dos casos. Também não 

foi observada reação de corpo estranho (células gigantes) em torno da 

celulose, nem aderência ao tecido neural abaixo desta.   

         

                            

CB

          Fig 19 – Celulose Biossintética (CB) envolvida por camada de fibroblastos (seta)                            
                         HE – 50x , Feto 24 
 

Um aspecto em especial foi observado: a camada de fibroblastos 

abaixo da CB apresentou continuidade anatômica com as margens laterais da 

dura-máter, formando uma nova camada de células semelhante à própria 
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dura-máter. Esta nova camada de células recobrindo o tecido nervoso lesado 

constitui uma “neodura-máter”.(Figuras  20 e 21)  

 

 

 

 

         

 

 

CB

Fig 20 – Celulose Biossintética sobre a medula (M).  Continuidade e
de  fibroblastos  e a  dura-máter, neodura (seta preta). HE 20 x. (Fet
 

 

M

 
ntre a camada 
o 24) 



 35

        
         Fig 21 – Celulose Biossintética  e camada de fibroblas
                           sobre a medula (M) , HE 20 x. (Feto 23) 
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4.3. Análise Estatística 
 

As tabela 5, 6 e 7 resumem os achados microscópicos dos grupos A e B, 

considerando os fatores aderência à pele, aderência à medula e invasão de 

vasos e células nos materiais estudados. 

 

 

 

 

Tabela 5: Tabela de freqüência simples e relativa ao grupo de aderência à 
pele. 

ADERÊNCIA À PELE       
não sim 

Total 

n 4 0 4     B   
  (  CB ) % 100,00% 0,00% 100,00% 

n 0 4 4 
GRUPO 

      A 
 ( MDHA) % 0,00% 100,00% 100,00% 

n 4 4 8 Total 
% 50,00% 50,00% 100,00% 

Teste Exato de Fisher  
p = 0,029      
 
 
 
Tabela 6: Tabela de freqüência simples e relativa ao grupo de aderência à 
medula. 

ADERÊNCIA À MEDULA 
      

não sim 
Total 

n 4 0 4      B   
(  CB ) % 100,00% 0,00% 100,00% 

n 0 4 4 
GRUPO 

       A  
( MDHA) % 0,00% 100,00% 100,00% 

n 4 4 8 Total 
% 50,00% 50,00% 100,00% 

Teste Exato de Fisher 
 p = 0,029      
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Tabela 7: Tabela de freqüência simples e relativa ao grupo de invasão de 
vasos. 

INVASÃO DE VASOS E 
CÉLULAS       
não sim 

Total 

n 4 0 4      B   
(  CB ) % 100,00% 0,00% 100,00% 

n 0 4 4 
GRUPO 

     A   
( MDHA) % 0,00% 100,00% 100,00% 

n 4 4 8 Total 
% 50,00% 50,00% 100,00% 

Teste Exato de Fisher 
p = 0,029      
 
 

 As Tabelas 5, 6 e 7 indicam que para os três fatores avaliados há uma 

proporção mais elevada no grupo A, além disso esta proporção é de 100% 

contra 0% (nível descritivo de 2,9% em todos os casos). À análise estatística 

com o teste exato de Fisher observa-se uma não homogeneidade entre os 

grupos, ou seja, o grupo A apresenta mais aderência do que o grupo B, 

sendo esta diferença estatisticamente significativa (p=0,029). 
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5. DISCUSSÃO 

 

5.1 Modelo Animal 
 

A ovelha tem sido o animal escolhido para se estudar a correção da 

MMC, por ser o modelo experimental que mais se assemelha ao feto 

humano.  A malformação fetal deve inicialmente ser criada no animal e a 

literatura mostra a necessidade da técnica adequada e experiência com o 

modelo ovino. 16, 20, 37 Meuli et al (1995)16 demonstraram que a idade 

gestacional ideal para a realização da MMC no feto ovino é cerca de 75 dias, 

pois nos casos operados no 60o. dia houve fechamento precoce do local  e 

não ocorreu a lesão medular. Além disso, a manutenção intra-útero após 

intervenção requer cuidados intra e pós-operatórios especiais, pois o índice 

de perda gestacional pós-cirurgia é de 30 a 60% .16,22,37 

 

5.2. Criação do Defeito de Tubo Neural 
 

Em nosso estudo o grupo piloto demonstrou que a criação do defeito 

de tubo neural demanda  curva de aprendizado da equipe. Apesar do aspecto 

macroscópico muito semelhante a uma MMC no caso 1 (Fig9) a microscopia 

revelou que a dura-máter estava íntegra e não havia lesão medular (Fig.10). 

A necessidade de mudança de técnica levou ao  aprofundamento dos planos, 

retirada de vértebras em número maior (utilizando tesoura) e abertura da 

dura-máter com bisturi até se observar a  saída de líquor. Já no grupo de 

casos, a análise anatomopatológica do grupo controle mostrou destruição da  
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medula idêntica aos relatos em humanos e trabalhos experimentais.14,16,37  

Observamos graus variáveis de injúria tecidual no local do defeito criado 

conforme aumentou o tempo de exposição intra-útero da medula. Hutchins et 

al (1996)14 avaliaram prospectivamente a histopatologia da medula de 8 

natimortos portadores de MMC. Observaram necrose na área do defeito e 

aparência normal dos cornos anterior e posterior da medula em sítios 

adjacentes à MMC. Os autores sugerem que estas diferenças corroboram a 

teoria de que na MMC humana a formação primária adequada da medula é 

seguida de destruição da mesma pela falta do fechamento do arcabouço 

vertebral, muscular e epidérmico, ou seja, a lesão medular é secundária. 

 

5.3. Correção do defeito criado cirurgicamente 
 

Com o modelo intra-útero adequado estabelecido decidimos testar a 

correção cirúrgica utilizando técnica simplificada de fechamento descrita por 

Pedreira et al35 em nosso meio. Esta técnica inicialmente testada em coelho 

precisava ser validada em animal de grande porte. A correção realizada teve 

o objetivo apenas de proteger o tecido nervoso da exposição progressiva 

preparando-o para posterior correção neuro-cirúrgica neonatal. A cobertura 

do defeito também deveria ser eficiente para impedir a saída de líquor, 

diminuindo a pressão negativa que leva à herniação do cerebelo e posterior 

hidrocefalia. Vários estudos em animais e humanos demonstraram que uma 

das principais vantagens da correção precoce é a reversão da herniação 

cerebelar, pois na literatura encontramos que até 80% dos neonatos 

portadores de MMC necessitam de derivação ventrículo-peritoneal  (DVP).22-
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26,38,39 A mortalidade a longo prazo (5 anos) também se correlaciona à 

presença da malformação de Arnold-Chiari tipo II.38,39  A correção intra-

uterina do defeito realizada em mais de 100 fetos humanos por Tulipan et al 

(2003)26 demonstrou  uma redução na necessidade de DVP de 86% para 

54% nos casos operados antes do nascimento, sendo que nos operados 

abaixo de 26 semanas a DVP caiu para 42%. Estes autores relatam que a  

época da  DVP também foi mais tardia nos casos corrigidos intra-útero. Em 

série de 50 fetos humanos operados intra-útero Johnson et al (2003)40 

observaram que a avaliação da sintomatologia motora se instalou a nível 

mais baixo que a prevista conforme a altura da lesão medular em 57% dos 

casos, ou seja, os casos corrigidos intra-útero parecem apresentar menos 

seqüelas motoras.  

 

5.4. Medula Presa 
 

A correção neuro-cirúrgica da MMC realizada ao nascimento envolve a 

dissecção dos tecidos adjacentes ao defeito e a tentativa de se fechar a dura-

máter, protegendo-se a medula.13 Apesar disto, a incidência de 

aprisionamento das raízes nervosas no tecido cicatricial é cerca de 10 a 13%, 

provocando reoperações ao  longo dos anos devido à síndrome da “medula 

presa”, onde ocorre deterioração neuronal progressiva, convulsões, bexiga 

neurogênica, incontinência fecal e escoliose severa.28,41,42 Estudos 

randomizados relacionam a piora da escoliose antes e após as cirurgias 

corretivas da medula presa, mostrando que sua progressão está relacionada 

às aderências do tecido nervoso. Aparentemente quando não se “libera” 
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previamente a medula, os resultados da correçâo da escoliose são 

precários.42 Os efeitos mecânicos provocando o desbalanço pélvico são 

muitos, dificultando a colocação destes pacientes em uma cadeira de rodas. 

A escoliose também aumenta a chance de deslocamento das DVP, produz 

compressão de outros nervos mais distantes e até problemas respiratórios 

por encurvamento do tórax.42

Se o objetivo intra-útero é proteger o tecido nervoso deve-se tentar 

também evitar este tipo de aderência aos planos superficiais. Vários materiais 

biológicos, tais como colágeno, fáscia muscular autóloga, retalhos 

miocutâneos e derme humana acelular têm sido utilizados em neurologia na 

reconstrução da dura-máter.29,31  As meninges provêm de membrana derivada 

do mesênquima, que se diferencia em dura, aracnóide e pia-máter. A dura-

máter (originária do Latim) como o próprio nome diz é a mais forte das 

meninges.31 É composta por duas camadas, a externa mais densa com 

predomínio de fibras colágenas e a interna mais frouxa, com fibras colágenas 

e elastina, com predominância do fibroblasto como elemento celular. Sua 

constituição permite que não haja perda de líquor. Estudos sobre 

regeneração tecidual após lesões traumáticas mostram que se a aracnóide 

estiver aberta haverá fibrose resultando em aderência suficiente para lesar o 

tecido nervoso. Se a aracnóide estiver íntegra, ou ainda se houver um 

material de suporte, a dura-máter pode se reconstituir, isolando novamente os 

tecidos abaixo dela. 28,29 Esta nova membrana derivada das bordas da dura-

máter aberta e dos tecidos moles adjacentes é chamada de “neodura”.29 Em 

neurologia é comum a procura de substitutos para a dura-máter quando não 

há possibilidade de aproximação de suas bordas. Estes substitutos devem ter 
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como qualidade ser inertes, ter reabsorção tardia, não provocar aderência 

meningo-cortical, não dar passagem a líquidos, ser atóxicos e não aumentar 

o risco de infecção.31   

 

5.5. Substitutos de dura-máter 
 

A procura por técnica intra-útero de cobertura da MMC com várias 

camadas tem sido pesquisada desde 1995, quando Meuli-Siemen e 

colaboradores testaram a rotação de retalho miocutâneo de grande dorsal 

sobre defeitos criados em fetos de ovelhas.43 Estes autores demonstraram a 

formação de fina camada de fibrose ao redor do retalho rodado cobrindo o 

local do defeito. Porém a técnica de rotação de retalhos demanda extensa 

dissecção e  tempo cirúrgico prolongado, aspectos estes desfavoráveis  para 

a correção pré-natal. Na correção em fetos humanos Sutton et al (1999)25    

propuseram a utilização da MDHA  com a finalidade de fechamento em várias 

camadas, porém sem antes testá-la em animais. 

Nossa equipe optou por utilizar uma outra interface em substituição à 

dura-máter para isolar o tecido nervoso, realizando sutura da pele acima do 

material estudado, com o mínimo de dissecção.   

O primeiro material proposto foi a CB, testada em nosso meio como 

substituto de dura-máter em cães submetidos à craniotomia, por Mello et al 

(1997)31 com bons resultados. Posteriormente, Pedreira et al (2003)35 

testaram a CB na correção da MMC para proteção da medula espinhal em 

fetos de coelhos com sucesso. Porém a CB ainda não havia sido utilizada em  

feto de ovelha. Além disso, em nosso experimento, o defeito de tubo neural 
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criado foi mantido intra-útero por 4 semanas para que ocorresse a lesão do 

tecido nervoso, mimetizando a verdadeira condição “inflamatória” local da 

MMC humana.  A película de CB foi colocada sobre as raízes nervosas 

lesadas e abaixo da pele, para se estudar seu comportamento junto ao tecido 

nervoso.  

À microscopia os achados no grupo da CB foram concordantes com o 

estudo de Mello et al (1997)31  onde a película não se aderiu ao tecido 

nervoso, não levou à proliferação de vasos, reação de corpo estranho ou 

sinais inflamatórios. Observou-se ainda que uma camada multicelular de 

fibroblastos formou um invólucro na celulose. A continuidade desta camada 

de fibroblastos com a dura-máter remanescente em ambas as bordas do 

defeito criado mimetizou o encontrado em literatura29,31 quando se corrige 

uma lesão traumática em craniotomias ou medula utilizando os substitutos de 

dura-máter, formando uma nova camada protetora denominada “neodura”. 

Mello et al(1997)31 descrevem que a película de CB pode ser dissolvida nos 

álcalis do tecido, porém testaram-na em cães por tempos variados, sendo o 

período mais longo de 270 dias. Observaram ainda que esta película se 

destacou do tecido cerebral mesmo após longo período, mimetizando a dura-

máter. Isto sugere que a CB deve ser capaz de manter-se até o final da 

gestação sem modificações. 

A MDHA constitue-se de derme humana processada, onde foram 

retirados os elementos figurados tornando-se um arcabouço de fibras 

colágenas e elastina, em que se espera que as células do hospedeiro 

repopulem o material, criando vasos que o interliguem ao tecido do 

hospedeiro e integrem o implante. 29,30 Paek et al (2000)22 estudaram a MDHA 
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em fetos de ovelhas para correção da MMC como “enxerto” ou substituto de 

pele, e não como interface, observando retração das bordas da ferida, não 

encontrando aderências “grosseiras” ao estudo histológico. Porém, até o 

momento, a MDHA não havia sido comparada à CB. Os estudos citados de 

Paek et al (2000)22 e  Sutton et al (1999)25  tiveram como objetivo analisar o 

efeito da correção sobre a herniação cerebelar e a função neurológica pós-

natal e não o efeito local destes materiais sobre o tecido nervoso lesado. Em 

nosso trabalho,  nos animais onde se utilizou a MDHA (grupo A) observamos 

aderência do material ao tecido nervoso e à pele em todos os casos. 

Observamos também proliferação de vasos do hospedeiro em direção à 

MDHA entremeando as fibras do material e repopulação deste com células. 

Este achado é concordante com estudos em animais e humanos onde há 

integração do implante aos tecidos do hospedeiro. 46-49 Na correção do 

defeito, nosso intuito foi proteger o tecido nervoso impedindo a degeneração 

progressiva intra-útero e também sua aderência aos tecidos superficiais, 

evitando a síndrome da “medula presa”. Ao nosso ver esta característica de 

integração da MDHA aos tecidos adjacentes não é interessante na correção 

intra-uterina da MMC. Reforçando esta impressão encontramos a descrição 

de Farmer et al (2003)27  em sua experiência na correção da MMC em 13 

fetos humanos. Os autores utilizaram a MDHA intra-útero no primeiro caso e 

encontraram dificuldade na correção definitiva pós-natal, citando que 

abandonaram seu uso nos casos subseqüentes. A utilização empírica da 

MDHA levando a esta dificuldade demonstra a importância de estudos 

experimentais testando diferentes materiais. Estes achados sugerem que a 

MDHA colocada abaixo da pele em contato com tecidos friáveis pode 
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comportar-se histologicamente de maneira diferente quando empregada 

como substituto de pele.  

Outras películas foram estudadas por Eggink et al (2005)44  e (2006)45 

derivadas de mucosa intestinal e colágeno de tendão bovino (SIS biomatrix e 

UMC biomatrix respectivamente) em defeitos de tubo neural produzidos em 

fetos de ovelhas. Estes autores compararam estes materiais entre si e com o 

fechamento simples da pele acima da medula. Observaram que não houve 

diferença significativa entre os três grupos na evolução neonatal dos animais 

em relação a herniação cerebelar, hidrocefalia e incontinência urinária. 

Mostraram que estes materiais podem ser utilizados para cobertura da 

medula espinhal intra-útero. Porém, tanto as biomatrizes, quanto a sutura 

simples de pele, foram colocadas no mesmo ato da criação do defeito, 

portanto sobre uma medula que não havia sofrido exposição intra-útero para 

causar lesão ao tecido nervoso da medula espinhal.  

 

5.6. Comparação entre a CB e MDHA 
 

Em relação à manipulação e características dos dois materiais, a 

preservação da MDHA é feita por congelamento, necessitando de 

armazenamento e transporte em baixas temperaturas. Seu processo de 

fabricação é complexo, tornando seu custo alto.29,30 A película de CB tem 

custo sessenta vezes menor que a MDHA e foi desenvolvida com a finalidade 

de proteção de superfícies cruentas, queimaduras ou áreas doadoras de 

enxerto de pele, permitindo a reepitelização por baixo da película, levando-a a 

descolar-se naturalmente quando a nova pele se forma. 33,34  A CB mostrou-
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se de fácil manuseio durante o ato cirúrgico sendo utilizada prontamente sem 

necessidade de preparo prévio, além de ser material sintético de fácil 

obtenção. Medindo 10 x 15 cm e mantida em temperatura ambiente, foi 

adequada para recortes do tamanho necessário à cobertura da lesão 

encontrada no ato cirúrgico, enquanto que a MDHA necessitou de preparo em 

soro fisiológico por 30 minutos antes da colocação no feto, além de ser 

comercializada em tamanhos pequenos devido ao seu alto custo, tendo que 

ser requisitada previamente já na largura a ser utilizada. 

Ao nascimento, quando houver indicação de reoperação com técnica 

neurológica clássica para a correção definitiva, esperamos que a camada de 

fibroblastos encontrada abaixo da CB, em continuidade anatômica com a 

dura-máter, a “neodura”, tenha exercido o efeito desejado de impedir o 

extravasamento de LCR e de evitar a aderência do tecido nervoso, 

constituindo também um plano de clivagem que poderia ser facilmente 

dissecado na reoperação.  

Ao nosso ver as características macro e microscópicas da CB 

observadas neste trabalho demonstraram que ela evitou a aderência entre o 

tecido nervoso e a pele, permitindo a proteção desejada do tecido nervoso 

espinhal durante a vida intra-uterina, diferentemente da MDHA. Em nosso 

experimento a CB permaneceu intra-útero por no máximo 4 semanas, 

enquanto que, na correção da MMC humana intra-útero, estimamos que a  

permanência poderia ser de até 20 semanas. Estudos subseqüentes 

poderiam avaliar estes aspectos, assim como a manutenção dos animais 

vivos e observação das seqüelas neurológicas após o nascimento também 

seriam aspectos interessantes a serem avaliados. O desenvolvimento de 
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técnica endoscópica utilizando a CB da maneira descrita no presente estudo 

seria um caminho promissor na correção da MMC em fetos humanos.  
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6. CONCLUSÃO 
 

a. A película de celulose biossintética foi utilizada com sucesso na correção 

intra-uterina da MMC em fetos de ovelhas. 

 

b. A celulose biossintética foi superior à MDHA não levando a aderências à 

pele e tecido nervoso. 

 

c. A celulose biossintética levou à formação de uma camada de fibroblastos 

mimetizando uma neodura-máter.  
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7. ANEXO 
 
 
 
SOLUÇÃO  TAMPÃO FOSFATO DE SÓDIO 
 
 
 
Solução A: solução 0,2M de fosfato de sódio monobásico (NaH2PO4H2O; PM 
= 138,1).   
 

Diluir 27,6g para 1000 ml de água destilada 
 
 
Solução B: solução 0,2M de fosfato de sódio bibásico (Na2HPO4; PM = 
141,98).   
 

Diluir 28,4 g para 1000 ml de água destilada 
 

 
Com as soluções preparadas, para se obter 1 L de Sol. Tampão em pH 7,4, 
misture 190 mL da sol. A  com 810 mL da sol. B. 
 
 
 
SOLUÇÃO DESCALCIFICANTE COM  EDTA 
 
 
1 L de sol. Tampão fosfato de sódio 0,2M 
 
50 g de EDTA 
 
40 mL de formaldeído solução (HCOH. PM = 30,03)   
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