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RESUMO 

 
 
 
A dilatação da papila com balão está sendo investigada como uma opção no tratamento 
de cálculos dos ductos biliares e tem sido utilizada na prática clínica desde 1982, 
principalmente na última década. A justificativa do procedimento estaria na vantagem 
de preservar a função da papila duodenal maior. Entretanto, pouco é conhecido sobre os 
efeitos da dilatação na função e estrutura da papila. Foram usados 20 cães machos sem 
raça definida, separando-os em dois grupos de 10 animais para comparar a dilatação 
com a simulação do procedimento. A dilatação foi realizada após laparotomia e 
duodenotomia, com balão de 8mm insuflado com pressão de 0,5atm durante 2 minutos. 
A avaliação funcional foi realizada com a manometria computadorizada, culturas 
bacterianas de conteúdo vesicular e exames bioquímicos (fosfatase alcalina e gama-
glutamiltransferase). Essas avaliações foram efetuadas antes e imediatamente após o 
procedimento inicial, uma e quatro semanas após a dilatação ou a simulação. A 
avaliação histológica da papila foi realizada após a última avaliação funcional. A 
pressão basal na região da papila nos animais submetidos à dilatação apresentou 
diminuição de 19,9mmHg para 11,1mmHg e foi significantemente menor que a pressão 
basal do grupo controle (p<0,05). A bile vesicular apresentou contaminação bacteriana 
em 70% dos animais submetidos à dilatação e em 20% no grupo de animais controle na 
primeira semana de avaliação, sendo essa diferença significante (p<0,05). Não houve 
diferença significante nos testes bioquímicos. A análise histológica não demonstrou 
diferença na incidência de casos com processo inflamatório entre os grupos com 
dilatação e controle (60% e 80%; p>0,05). Considerando a diminuição da pressão basal 
e o aumento da contaminação da bile vesicular é possível concluir que a dilatação 
compromete a função da papila pelo menos durante 4 semanas neste modelo animal. 
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ABSTRACT 
 
 
 
Papillary balloon dilation is under investigation as a treatment modality for bile duct 
stones and has been used in clinical practice since 1982, particularly during the last 
decade. It may have an advantage of preserving the papillary function, but little is 
known about papillary function or histology after dilation. Twenty mongrel male dogs 
were divided into two groups of 10 animals each in order to compare dilation with sham 
operation. After laparotomy and duodenotomy, papillary dilation was done by an 8 mm 
balloon under pressure of 0.5 atm during 2 minutes.  The papillary function outcome 
was evaluated immediately after the first operation, one and four weeks after procedure 
by computerized manometry, gallbladder bile culture and biochemical tests (alkaline 
phosphatase and gamma-glutamyltransferase). The histologic outcome was evaluated 
after the last functional examination. The results showed that the papillary basal 
pressure decreased from 19.9 mmHg to 11.1 mmHg in the dilation group which was 
significantly greater decrease than the one observed in the sham group (p<0.05). 
Gallbladder bile culture positivity was greater in the dilation group compared to the 
sham group in the first week (70% vs. 20%; p< 0.05). No significant differences were 
detected on biochemical tests. Histologic examination revealed no differences in the rate 
of chronic inflammation in the dilation compared to the sham group (60% vs. 80%; 
p>0.05). Thus, based on both significant greater basal pressure decrease and galbladder 
bile contamination increase in the dilation group compared to the sham group, it may be 
concluded that dilation impairs the papillary function at least for four weeks in this 
animal model. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
 
 

A abertura e o fechamento da papila duodenal maior é controlada por um músculo 

esfíncter próprio, individualizado na porção terminal do colédoco como uma estrutura 

anatômica e funcional, independente da musculatura duodenal1,2, apresentando, como 

funções principais, a prevenção do refluxo  duodenal e o controle do fluxo de bile nos 

ductos biliares. 

A papilotomia endoscópica, utilizada desde 19743 como terapêutica eficaz para a 

litíase dos ductos biliares, constitui-se na mais freqüente causa de perda de função da 

papila, evidenciada pela ausência do gradiente de pressão entre o colédoco e o 

duodeno4, permitindo o refluxo duodeno-biliar5. 

O refluxo entérico, após a papilotomia, provoca colonização bacteriana na bile da 

maioria dos pacientes6. A persistência desse refluxo pode levar à litíase primária dos 

ductos biliares7 e gerar complicações clínicas em até 24% dos pacientes, nas  avaliações  

a longo prazo8. 

Inicialmente, a papilotomia foi indicada para pacientes com alto risco para 

intervenções cirúrgicas convencionais. Entretanto, o surgimento da cirurgia 

videolaparoscópica e o conceito de intervenção com mínimo trauma acabaram por 

expandir a aplicação da papilotomia a pacientes sem risco cirúrgico alto e até como 

intervenção prévia à colecistectomia9. 

Esta ampliação na indicação deve ser ponderada à luz das evidências do alto 

índice de complicações tardias, sendo objeto de preocupação, principalmente quanto ao 

tratamento de pacientes jovens, expostos por longo tempo ao refluxo duodeno-biliar, 

suscitando a busca de alternativas10. 

A dilatação endoscópica  da papila duodenal maior através de balão foi proposta 

como opção à papilotomia para a retirada de cálculos dos ductos biliares em 198211.  O 

procedimento recebeu maior atenção após a publicação de um trabalho com maior 

casuística e um bom índice de sucesso em 199512. Em estudos prospectivos, este 

método mostrou-se tão eficaz quanto a papilotomia13,14.  

Preservar a função da papila representaria o maior benefício potencial da 

dilatação11. 
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A avaliação da função da papila dilatada foi realizada por meio da manometria em 

pacientes tratados de litíase dos ductos biliares, mostrando que a recuperação da pressão 

desta ocorre apenas parcialmente, mesmo após um ano de avaliação. Observou-se, 

entretanto, manutenção de gradiente de pressão entre o ducto colédoco e o duodeno, 

com possível prevenção do refluxo 4,15.  

O emprego de uma terapêutica nova pressupõe comprovação de eficácia e 

segurança em estudos experimentais antes da aplicação em humanos. 

A dilatação da papila duodenal maior foi inicialmente avaliada quanto à 

possibilidade de facilitar a eliminação de corpos estranhos deixados na vesícula biliar de 

cães, demonstrando resultado equivalente ao da papilotomia, e superior à simulação do 

procedimento16. 

A resposta inflamatória da papila de cães à dilatação foi associada à intensa 

infiltração de neutrófilos na camada muscular em fase aguda e posterior substituição por 

inflamação crônica sem fibrose três semanas após o procedimento, sugerindo baixa 

probabilidade de evolução para estenose17. O mesmo achado foi referido em estudo da 

papila de suínos18. 

A avaliação da atividade contrátil do esfíncter de cães submetidos à dilatação 

demonstrou recuperação da amplitude de contração, mas incompleta recuperação da 

pressão basal, mesmo após três meses de avaliação, sugerindo comprometimento 

permanente da função. Este efeito da dilatação foi relacionado com o processo 

inflamatório observado na papila avaliando-se, entretanto, um número pequeno de 

animais, sem um grupo controle17. 

A possível diminuição da pressão basal pode ou não implicar em perda da função 

de contensão do refluxo duodenal, havendo a necessidade de outros métodos de 

avaliação, como a cultura da bile, para estudar a contaminação, e avaliações 

bioquímicas, para estudar a presença de colestase. Essas avaliações, complementadas 

com estudo histológico, devem ser realizadas em número adequado de animais e 

comparadas com um grupo controle, sendo esses os objetivos deste trabalho. 
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2. OBJETIVOS 

 
 
 
OBJETIVO GERAL: 
 

Avaliar a morfofisiologia da papila duodenal maior de cães submetidos a 
procedimento operatório. 
 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO: 
 
 Avaliar os aspectos funcionais e histológicos da papila duodenal maior de cães 
quando esta é submetida à dilatação com balão. 
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3. MÉTODOS 

 
 
 
AMOSTRA 

 

Foram utilizados 20 cães sem raça definida, machos, adultos, com peso variando 

entre 12 e 23Kg, procedentes do Biotério Central da Universidade Estadual de Maringá 

(UEM), onde permaneceram em observação nos períodos pré e pós-operatórios. 

 Nos quinze dias que antecederam ao início do experimento, os animais foram 

observados e, após constatação de higidez, foram liberados pela médica veterinária. 

 Os animais foram mantidos em ambiente coletivo de espaço aberto, com área 

coberta de 3m2 e área descoberta de 1,5m2. Esse espaço reservado foi ocupado por 

quatro cães de cada vez. A ventilação e iluminação foram naturais; os cães estiveram 

sob os cuidados dos tratadores e de médica veterinária. 

 Após realizados os procedimentos operatórios na sala de operações do Biotério 

Central da UEM, os animais foram transferidos para gaiolas individuais com 

aproximadamente 0,7m2, onde permaneceram nos dois primeiros dias de pós-operatório. 

Os animais foram distribuídos aleatoriamente em dois grupos de dez cães: grupo 

A (dilatação), no qual foi realizada a dilatação da papila duodenal maior, e grupo B 

(controle), no qual foi simulada a  dilatação.  

Os grupos foram avaliados no procedimento inicial (t0) quando foi efetuada a 

dilatação ou a simulação, e mantidos vivos para novas avaliações realizadas no sétimo  

(t7) e no vigésimo oitavo dia (t28) após a operação inicial. Essas avaliações foram: 

bioquímica (fosfatase alcalina e gama-glutamiltransferase - GGT) realizada antes dos 

procedimentos operatórios; radiológica (colangiografia), microbiológica (cultura de bile 

vesicular) e manométrica, realizadas durante os procedimentos. No procedimento  

inicial, a manometria foi realizada antes e imediatamente após a dilatação ou simulação 

(Pré t0 e Pós t0). 

A avaliação histológica foi realizada após a última avaliação, quando da 

realização da eutanásia. 
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Figura 01 - Esquema da distribuição dos animais quanto à realização da dilatação da 

papila (Grupo A) ou controle (Grupo B) e os vários períodos de realização 
das avaliações 

 

O protocolo experimental foi aprovado pelo Comitê de Ética em experimentação 

animal da Universidade Federal de São Paulo - Escola Paulista de Medicina,  e 

ratificado pela UEM para ser desenvolvido no Biotério Central da Universidade 

Estadual de Maringá. 

 

PROCEDIMENTOS 

 

Procedimento anestésico 

 

Após jejum de 18h para sólidos e 6h para água, xilasina hidroclorido a 2% na dose 

de 3mg.Kg-1 foi utilizada como droga pré-anestésica para sedação e analgesia, 

administrada 15 minutos antes do procedimento, por via intramuscular. Após a sedação, 

o animal foi pesado e encaminhado para a sala operatória. 

Procedeu-se à punção da veia braquial superficial de um dos membros torácicos e 

foi colhido sangue para a dosagem de GGT e fosfatase alcalina em automatizador de 

bioquímica* com reagentes apropriados** . 

                                                           
*  Cobas Mira Plus - Roche.  
**Labtest 
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Seguiu-se a administração de tiopental sódico a 2,5% , na dose de 4mg.Kg-1 para 

sedação profunda. Doses complementares de até 2mg.Kg-1 foram ministradas para 

manter o animal em sedação profunda, com ventilação pulmonar espontânea durante 

todo o procedimento. 

Durante o ato operatório, foi administrada, via endovenosa, solução de cloreto de 

sódio a 0,9% na dose de 20ml.Kg-1. 

 

Procedimento operatório 

 

O animal foi posicionado na mesa operatória em decúbito dorsal, com seus 

membros fixados em abdução. O abdome foi preparado com a tosquia dos pêlos rentes à 

pele com aparelho elétrico, seguido da anti-sepsia com solução de iodopirolidona a 1%. 

A área a ser operada foi delimitada com panos operatórios esterilizados.   

Foi efetuada uma incisão longitudinal na linha média ventral com bisturi de 

lâmina número 15, desde o nível do apêndice xifóide até o umbigo. Concluído o acesso 

à cavidade abdominal, realizou-se a punção da vesícula biliar com agulha 13/4,5 para 

coleta de 2ml de bile, encaminhada ao laboratório de microbiologia* para cultura 

qualitativa de bactérias aeróbias.  

Identificada a porção descendente do duodeno, foram aplicados dois pontos de 

poligalactina**  3.0 na região ventral, orientando uma abertura longitudinal de 3cm, com 

a parte cranial da incisão situada a 4cm do piloro. 

A inspeção da face posterior do duodeno através da incisão permitiu a 

identificação da papila duodenal maior.  

 

 

                                                           
*   Laboratório de Microbiologia do Hospital e Maternidade Santa Casa de Maringá.  
** Vicryl® Ethicon 
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Procedimento de manometria 

 

Foi utilizado um cateter*, com diâmetro externo de 1,7mm e três canais, sendo um 

para a passagem de fio guia e dois para a infusão de líquidos. Cada canal, para 

instilação, terminava em orifícios laterais com 0,5mm de diâmetro, distantes 1,5cm e 

1,9cm da extremidade. 

Os dois canais foram perfundidos com água destilada à pressão de 250mmHg em 

fluxo capilar à 0,33ml.min-1. As oscilações de pressão foram amplificadas por 

polígrafo** , o qual, conectado ao computador, permitia o registro gráfico em tempo real 

e arquivamento das informações para análise posterior. A oclusão do cateter produziu 

registro de pressão superior a 250mm Hg e o sistema foi capaz de registrar mais de 40 

oscilações de pressão a cada minuto. 

Os orifícios de perfusão do cateter foram inicialmente posicionados no nível da 

abertura da papila para estabelecer a linha de base para todas as variações de pressão a 

serem registradas.  

Sob visão direta, a papila duodenal maior foi permeada pelo cateter, o qual foi 

posicionado no ducto colédoco, permanecendo nessa posição para registro durante 3 

minutos, definindo-se a pressão do ducto colédoco no minuto final de observação. A 

retirada progressiva do cateter possibilitou a identificação de uma região de maior 

pressão, na qual foi investigada a posição que apresentou as contrações cíclicas com 

maiores valores. Essa posição foi considerada como sendo a melhor representação da 

atividade contrátil do esfíncter (Figura 2). 

O cateter foi mantido na posição acima referida para registro da atividade durante 

5 minutos, permitindo a avaliação da pressão basal e da amplitude de contração. 

 Para o cálculo da pressão basal, utilizou-se a média de pressão entre as contrações 

cíclicas, durante o minuto final de avaliação; e, para o cálculo da amplitude de 

contração, utilizou-se a média das contrações cíclicas no minuto final de avaliação, 

subtraída da pressão basal.  

 

 

 

                                                           
*   SOM-18-L-Lehman-NG®.  Wilson Cook® 
**PC Poligraf HR-Synectics Medical. 
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Figura 02 - Representação esquemática de um traçado de manometria com identificação 

dos parâmetros avaliados 

 

Após a manometria, procedeu-se a colangiografia com instilação de contraste 

iodado* a 60%, por intermédio do canal de fio guia do cateter de manometria, cujo 

orifício estava localizado no ducto colédoco. Efetuou-se a radiografia com 20mA e 

60KV, padronizando-se a distância  de 15 cm entre o  colimador e o ducto colédoco. A 

avaliação do diâmetro do ducto colédoco foi realizada com a medida transversa da 

imagem do ducto biliar, 1cm acima da imagem de constrição da papila duodenal maior.  

 

Procedimento de dilatação 

 

Retirado o cateter de manometria, os 10 animais do grupo A foram submetidos à 

dilatação da papila duodenal maior. Um fio guia foi introduzido no ducto biliar através 

da papila, permitindo a passagem de cateter com diâmetro externo de 2,3mm e balão 

com 3cm de extensão** , podendo o balão atingir o diâmetro de 8mm quando totalmente 

insuflado. 

Solução de contraste iodado* a 30% foi injetada no cateter para insuflar o balão, 

durante trinta segundos, até atingir a pressão de 380mmHg, a qual foi mantida durante 2 

minutos, quando retirou-se em 30 segundos, o contraste. No minuto final do período de 

                                                           
*  Pielograf®. 
**Quantum TTC® 
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insuflação foi realizada a radiografia para estudar o grau de distensão do balão na região 

da papila. 

Imediatamente após a dilatação, procedeu-se à avaliação manométrica dos 

mesmos parâmetros (pressão do ducto colédoco, pressão basal e amplitude de 

contração). 

Efetuou-se a síntese da ferida duodenal com sutura contínua, seromuscular, com 

fio de poligalactina 3-0*. 

A parede abdominal foi aproximada por sutura contínua subtotal interna, com fio 

de náilon monofilamentar 00**  e a pele com sutura intradérmica de náilon 

monofilamentar 4-0** , com pontos contínuos. 

 

Procedimento controle 

 

A papila duodenal maior e o ducto colédoco dos 10 animais do grupo B (controle) 

foram permeados pelo cateter-balão não insuflado, o qual permaneceu no ducto 

colédoco durante 3 minutos para simular a dilatação. Retirado o cateter, esses animais 

foram, assim como os do grupo A (dilatação), imediatamente avaliados quanto à 

pressão basal, amplitude de contração e pressão do ducto colédoco.  

 

Período de observação pós-operatório 

 

Após a recuperação do efeito anestésico, os animais foram transportados para 

gaiolas individuais, onde permaneceram em jejum para sólidos durante 12 horas, e, 

posteriormente, receberam dieta com ração comum e acompanhamento diário pela 

médica veterinária e pelo pesquisador. 

Todos os vinte animais foram submetidos a novo procedimento no 7.º e no 28.º 

dia de pós-operatório, em tudo semelhante ao realizado no primeiro ato operatório, 

exceto quanto ao procedimento de dilatação ou simulação. Foram colhidas amostras de 

sangue para dosagem de fosfatase alcalina e GGT, coleta de bile da vesícula biliar para 

cultura e manometria.    

                                                           
* Vicryl® Ethicon 
**Mononylon®, Ethicon. 
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Procedimento para cultura da bile 

 

O material colhido da vesícula biliar durante o ato operatório da primeira, segunda 

e terceira intervenção foi registrado e numerado para ser submetido à cultura em BHI 

(Brain and Heart Infusion), ágar sangue (meio rico não seletivo), e Mac Conkey (meio 

seletivo para bacilos Gram-negativos). Quando houve crescimento, as bactérias foram 

identificadas em sistemas Bactray III (sistema para identificação de bacilos Gram-

negativos não-fermentadores de glicose e oxidase positivo), Rb (sistema para 

identificação de bacilos Gram-negativos fermentadores de glicose) além de provas 

bioquímicas adicionais, quando não identificadas pelos sistemas anteriores. 

 

Procedimento para exame histológico 

 

O procedimento do 28.º dia foi seguido de eutanásia com tiopental sódico 

administrado pela veia braquial superficial, em dose de 125mg, repetida em intervalos 

de 2 minutos até a interrupção total dos movimentos respiratórios e cardíacos. Durante o 

aprofundamento anestésico, retirou-se o segmento proximal do duodeno que continha a 

papila e o colédoco distal, sendo colocado em formol a 10% para fixação por período 

mínimo de vinte e quatro horas. Retirado do formol, esse segmento foi cortado no 

sentido transverso ao eixo do ducto colédoco em 3 fragmentos de aproximadamente 

3mm a partir da abertura da papila duodenal maior e processado de acordo com a 

técnica habitual para inclusão em parafina. Após cortes por micrótomo e coloração em 

hematoxilina-eosina  e tricrômico de Masson, efetuou-se  análise histológica, a qual, foi 

realizada pelo histopatologista do laboratório de patologia* sem conhecimento prévio do 

grupo ao qual pertencia cada peça operatória. Utilizou-se microscópio óptico**  com 

ocular de 10 aumentos e objetivas de 4, 10  e 40 aumentos. 

O patologista classificou o processo inflamatório em presente ou ausente, levando 

em consideração os fenômenos proliferativos caracterizados por regeneração epitelial e 

reação mesenquimal com granulação e fibrose. Alargamento e encurtamento de 

vilosidades serviram de parâmetros na caracterização da inflamação crônica.  

  

                                                           
*  Laboratório de Patologia de  Maringá. 
** Olympus BX50®. 



 11

Estudo estatístico 

 

O estudo estatístico foi realizado na Disciplina de Bioestatística do Departamento 

de Medicina Preventiva da UNIFESP - EPM. 

Para análise dos resultados, foram aplicados os seguintes testes: 

1. Teste “t” para dados emparelhados19, para confrontar o peso dos animais nos períodos 

pré e pós-operatórios, tanto para o grupo A quanto para o grupo B; 

2. Teste “t” para grupos independentes19, para comparar o peso dos animais entre os 

grupos A e B nos períodos pré e pós-operatórios; 

3. Teste de Wilcoxon20, para estudar as medidas do ducto biliar e o grau de dilatação na 

região da papila; 

4. Análise de variância de Friedman20, para comparar as medidas efetuadas nas 

diferentes fases de avaliação, tanto para o grupo A quanto para o grupo B; 

5. Teste de Mann-Whitney20, para confrontar as mesmas variáveis em cada tempo entre 

os grupos A e B; 

6. Teste exato de Fisher20, para confrontar os grupos A e B em relação à inflamação.  

Fixou-se em 0,05 ou 5% (α ≤ 0,05) o nível de rejeição da hipótese de nulidade, 

assinalando-se com um asterisco os valores significantes. 
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4. RESULTADOS 

 
 
 
Tabela 01 - Cães do  grupo A (com dilatação da papila)  e do grupo B  (controle), 

segundo os valores de peso (Kg), avaliados antes da primeira (t0) e da 
última operação (t28) 

 
    
 Grupo  A  Grupo  B 
    
 t0          t28  t0  t28 
        
        
 14,0  14,0  18,0  16,0 
 16,0  15,0  17,5  18,5 
 17,0  17,0  16,5  18,0 
 16,0  15,0  16,5  17,0 
 17,0  19,0  21,0  20,0 
 23,0  26,0  15,5  14,0 
 18,0  16,5  18,0  16,5 
 15,0  16,0  12,0  10,4 
 12,0  11,0  13,0  14,0 
 12,0  11,0  12,5  17,0 
        
        

Média 16,0  16,1  16,0  16,1 
D.P. 3,2  4,3  2,8  2,8 

        
 
D.P. =  Desvio  Padrão 

  
Teste  “ t “   para  dados  emparelhados 

(t0 x t28) 
t crít = 2,26 

 
 Grupo  A  Grupo  B 
    
 t calc = 0,11  t calc = 0,08 
    

 
Teste  “ t  “  para  grupos  independentes 

(Grupo A x Grupo B) 
t crít = 2,10 

    
 t0  t28 
    
 t calc = 0,04  t calc = 0,03 
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Tabela  02  - Cães  do  grupo  A  (com  dilatação  da papila)  e  do  grupo   B   (controle), 
segundo os valores de diâmetro da imagem radiológica do ducto colédoco 
(mm) 

 

   
Animal Grupo A Grupo B 

   
   

Cão no-01 4,8 4,8 
   

Cão no-02 4,0 4,0 
   

Cão no-03 7,2 5,2 
   

Cão no-04 4,0 5,2 
   

Cão no-05 5,6 6,0 
   

Cão no-06 4,4 4,4 
   

Cão no-07 6,8 4,0 
   

Cão no-08 5,0 4,0 
   

Cão no-09 5,6 5,6 
   

Cão no-10 4,0 3,2 
   
   

Média 5,14 4,64 
D.P. 1,1 0,9 

Mediana 4,8 4,4 
   

 
 
 

Teste  “ t  “  para  grupos  independentes 
(Grupo A x Grupo B) 

 
 
 

   
t calc = 1,09  t crít = 2,10 
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Tabela 03  -  Cães do  grupo   A (com  dilatação  da  papila), comparando-se a medida da 
imagem radiológica do ducto colédoco (mm) com a medida da imagem 
radiológica do balão dilatador na localização da papila duodenal maior 
(mm) 

 
   

Animal Ducto colédoco Papila      Diferença     Variação 
   
   

Cão no-01 4,8 4,4             -0,4                  -9%        
   

Cão no-02 4,0 4,8             +0,8                +20% 
   

Cão no-03 7,2 5,2             -2,0                 -28% 
   

Cão no-04 4,0 4,4             +0,4               +10%               
   

Cão no-05 5,6 5,6              0,0                    0,0 
   

Cão no-06 4,4 4,8             +0,4                + 9% 
   

Cão no-07 6,8 6,8              0,0                   0,0 
   

Cão no-08 5,0 5,6             +0,6                +12% 
   

Cão no-09 5,6 4,0             -1,6                 -28% 
   

Cão no-10 4,0 4,4             +0,4                +10% 
   
   

Média 5,1 5,0             -0,14               -2,7% 
   

 
 
 

Teste de Wilcoxon 

 
(ducto colédoco x balão dilatador na localização da papila) 

 
 

   
t calç = 17,5  t crít = 5,0 
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Tabela 04 -  Cães  do  grupo  A  (com  dilatação  da   papila)  e  do  grupo  B  (controle), 
segundo os valores de gama-glutamiltransferase (GGT) em U/L,  avaliados 
no pré operatório imediato dos três procedimentos operatórios (t0, t7, t28) 

 
 

    
 Grupo  A  Grupo  B 
    
  t0 t7 t28   t0 t7 t28 
        
        
 2 2 3  3 1 1 
 1 3 3  2 1 1 
 1 1 1  4 1 2 
 0 2 0  6 5 4 
 1 0 3  0 0 0 
 2 2 4  0 1 1 
 1 1 1  4 4 4 
 1 0 1  0 0 0 
 0 0 3  3 2 2 
 4 5 4  7 8 8 
        
        

Média 1,3 1,6 2,3  2,9 2,3 2,3 
        

 
 
 

Análise  de  variância  por  postos  de  Friedman 
(t0 x t7 x t28) 
χ2 

crít = 5,99 
 
 

Grupo  A  Grupo  B 
   

χ2 
calc = 4,16  χ2 

calc = 2,35 
 
 

Teste  de  Mann – Whitney 
(Grupo A x Grupo B) 

U crít = 23 
 

t0  t7  t28 
     

U calc = 32,0  U calc = 46,0  U calc = 44,5 
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Tabela 05 - Cães do grupo A (com dilatação da papila) e do grupo B (controle), segundo  
os valores de fosfatase alcalina em U/L, avaliados no pré-operatório 
imediato dos três procedimentos operatórios (t0, t7, t28) 

 
    
 Grupo  A  Grupo  B 
    
  t0        t7 t28   t0 t7 t28 
        
        
 18 24 24  31 30 28 
 46 47 40  15 15 17 
 82 77 48  23 15 18 
 22 22 12  28 32 29 
 40 39 31  36 44 30 
 45 86 62  26 26 56 
 48 29 43  20 20 48 
 28 40 52  28 73 96 
 20 57 58  18 12 15 
 29 31 28  39 31 24 
        
        

Média 37,8 45,2 39,8  26,4 29,8 36,1 
        

 
 
 

Análise  de  variância  por  postos  de  Friedman 
(t0 x t7 x t28) 
χ2 

crít = 5,99 
 
 

Grupo  A  Grupo  B 
   

χ2 
calc = 1,63  χ2 

calc = 0,38 
 
 
 
 

Teste  de  Mann – Whitney 
(Grupo A x Grupo B) 

U crít = 23 
 
 

t0  t7  t28 
     

U calc = 30,0  U calc = 26,5  U calc = 37,5 
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Tabela 06 - Ocorrência  qualitativa  de  bactérias  nas  culturas de bile realizadas nos três  
 procedimentos operatório (t0, t7 e t28) 

 
    
 Grupo  A  Grupo  B 
    
 t0 t7 t28  t0 t7 t28 
        
        
 0 Staph 0  0 0 0 
 0 0 0  0 Pseud Pseud 
 0 Pseud 0  0 0 Pseud 
 0 Pseud Pseud  0 0 0 
 0 0 Pseud  0 0 0 
 0 0 Pseud  0 Pseud 0 
 0 E. coli E. coli  0 0 CGP 
 0 Pseud 0  0 0 Pseud 
 0 Pseud Pseud  0 0 Pseud 
 0 E. coli 0  0 0 0 
        
        

Total 0 7 5  0 2 5 
        

E. coli = Escherichia coli  Pseud = Pseudomonas sp e aeroginosa   Staph = Staphilococcus aureus CGP = 
Cocos Gram-positivos. 

 

Análise  de  Variância  por  postos  de Friedman 

(t0 x t7 x t28) 
χ2 crítico = 5,99  

 
Grupo A  Grupo B 

   

χ2 calculado = 8,67 *  χ2 calculado = 6,33 * 
   

t0 < t7 e t28  t0 < t28 
   

 
Teste de Mann – Whitney 

(Grupo A x Grupo B) 
Z crítico = 1,96 

 
 

t0  t7  t28 
     

Z calculado = 
0,00 

 Z calculado = 
2,19 * 

 Z calculado = 
0,00 

     
  Grupo A > B   
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Tabela 07 - Cães  do  grupo A (com dilatação  da  papila)  e do grupo B  (controle), 

segundo os valores  da pressão basal (mmHg), avaliados  antes (Pré t0) e 
imediatamente após (Pós t0) a dilatação ou simulação do primeiro 
procedimento e nos procedimentos complementares ( t7 e t28) 

 
    
 Grupo  A  Grupo  B 
    

 Pré t0  Pós t0 t7 t28  Pré t0 Pós t0 t7 t28 
          
          

 33,6 17,1 23,9 15,8  17,1 24,9 10,6 10,0 
 17,3 19,9 18,5 11,1  12,8 10,9 11,7 11,2 
 23,2 19,8 20,3 12,4  12,0 10,2 13,2 11,2 
 17,1 26,9 17,6 7,7  15,5 13,8 13,0 13,4 
 10,5 8,0 23,8 13,0  16,8 12,0 9,7 12,1 
 16,3 11,5 8,4 11,4  27,3 24,3 19,4 15,5 
 22,0 20,2 9,1 9,5  16,0 17,8 16,2 15,8 
 11,9 17,5 19,3 12,8  17,8 14,8 9,0 17,8 
 21,0 28,0 12,8 9,5  20,0 36,2 22,2 21,6 
 26,0 16,7 8,1 7,5  18,0 15,7 11,0 16,3 

          
          

Média 19,9 18,6 16,2 11,1  17,3 18,1 13,6 14,5 
          

 
 
 

Análise  de  variância  por  postos  de  Friedman 
(Pré t0 x Pós t0 x t7 x t28) 

χ2 
crít = 7,82 

   
   

Grupo  A  Grupo  B 
   

χ2 
calc = 8,52 *  χ2 

calc = 5,67 
   

t28 < Pré t0 e Pós t0    
 
 
 

Teste  de  Mann – Whitney 
(Grupo A x Grupo B) 

U crít = 23 
       
       

Pré t0  Pós t0  t7  t28 
       

U calc = 38,5  U calc = 41,0  U calc = 41,0  U calc = 22,5 * 
       
      Grupo A > B 
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Gráfico 01 -  Distribuição das médias de pressão basal nas  diversas  fases de avaliação, 

  comparando os grupos com dilatação (A) e controle (B) 
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Tabela 08 - Cães do grupo A (com dilatação da papila)  e do grupo B  (controle),                  
segundo os valores da amplitude de contração (mmHg), avaliados antes 
(Pré t0) e imediatamente após (Pós t0) a dilatação ou simulação do 
primeiro procedimento e nos procedimentos complementares (t7 e t28) 

 
 

    
 Grupo  A  Grupo  B 
    

 Pré t0 Pós t0 t7 t28  Pré t0 Pós t0 t7 t28 
          
          

 20,5 28,2 29,0 37,1  21,8 34,6 19,1 24,5 
 64,0 49,5 20,3 36,1  19,9 24,5 22,9 15,4 
 64,2 30,6 14,2 26,8  26,3 24,4 21,5 33,0 
 46,3 0,0 42,2 36,7  33,3 45,5 12,4 28,1 
 24,0 22,5 42,5 23,0  32,8 22,2 14,8 14,7 
 54,8 33,1 12,0 14,8  29,0 37,1 16,7 12,1 
 29,3 52,6 15,1 14,9  19,2 15,9 9,3 26,0 
 30,9 12,5 24,5 27,5  44,0 56,9 8,5 20,3 
 36,0 0,0 10,0 24,8  39,2 39,7 25,1 22,1 
 28,0 22,3 16,6 26,7  30,7 21,7 18,0 12,4 

          
          

Média 39,8 25,1 22,6 26,8  29,6 32,2 16,8 20,9 
          

 
 
 

Análise  de  variância  por  postos  de  Friedman 
(Pré t0 x Pós t0 x t7 x t28) 

χ2  
crít = 7,82 

 
 

Grupo  A  Grupo  B 
   

χ2 
calc = 8,52 *  χ2 

calc
 = 12,72 * 

 
Pré t0 > Pós t0, t7 e t28 

                 
Pré t0 e Pós t0 > t7 

  Pós t0 > t28 
 
 
 

Teste  de  Mann – Whitney 
(Grupo A x Grupo B) 

U crít = 23 
       
       

Pré t0  Pós t0  t7  t28 
       

U calc = 32,0  U calc = 39,0  U calc = 39,0  U calc = 27,0 
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Gráfico 02 - Distribuição  das  médias da amplitude  de  contração nas diversas 
   fases de  avaliação,  comparando  os grupos  com  dilatação (A)  e 
  controle (B) 
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Tabela 09 - Cães do  grupo  A (com dilatação da papila)  e do grupo B  (controle), 
segundo os valores da pressão do ducto colédoco (mmHg), avaliados antes 
(Pré t0) e imediatamente após (Pós t0) a dilatação ou simulação do 
primeiro procedimento e nos procedimentos complementares (t7 e t28) 

 
 

    
 Grupo  A  Grupo  B 
    

 Pré t0 Pós t0 t7     t28  Pré t0 Pós t0 t7     t28 
          
          

 20,8 19,9 23,4 10,0  8,0 17,9 6,5 7,4 
 5,0 24,9 17,2 12,3  10,9 10,2 6,4 7,7 
 9,1 22,0 8,4 5,8  6,5 6,7 3,2 7,5 
 11,0 25,7 10,5 6,7  12,8 17,0 12,9 9,5 
 13,0 12,8 14,1 9,4  7,5 6,3 7,0 10,2 
 11,4 8,5 7,5 8,5  6,7 12,0 8,9 6,4 
 9,9 20,2 8,4 5,3  19,6 16,8 15,0 14,8 
 9,2 14,0 9,1 6,9  4,2 12,6 4,8 13,9 
 9,8 19,1 17,4 7,0  15,6 32,0 8,8 7,7 
 11,2 11,0 10,1 3,5  14,2 14,9 13,1 15,1 

          
          

Média 11,4 17,8 12,6 7,5  10,6 14,6 8,7 10,0 
          

 
 
 

Análise  de  variância  por  postos  de  Friedman 
(Pré t0 x Pós t0 x t7 x t28) 

χ2 
crít = 7,82 

   
   

Grupo  A  Grupo  B 
   

χ2 
calc = 14,82 *  χ2 

calc = 6,0 
   

t28 < Pré t0, Pós t0 e t7   
 
 
 

Teste  de  Mann – Whitney 
(Grupo A x Grupo B) 

U crít = 23 
 
 

Pré t0  Pós t0  t7  t28 
       

U calc = 44,0  U calc = 31,0  U calc = 25,0  U calc = 26,0 
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Gráfico 03 - Distribuição das  médias da pressão do ducto colédoco nas diversas fases 

  de avaliação, comparando os grupos com dilatação (A) e controle (B) 
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Tabela 10 - Cães do  grupo  A (com dilatação da papila)  e do grupo B (controle), 
segundo a presença ou ausência de inflamação na mucosa da papila 
duodenal maior 

 
 
 

     
 Inflamação   

Grupo Presença Ausência Total %  de Presença 
     

A 8 2 10 80,0  
     

B 6 4 10 60,0 
     

     
Total 14 6 20 70,0 

     
 
 
 

Teste  Exato  de  Fisher 
 

P = 0,3142   ou   31,42% 
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Figura 04 – Foto de um traçado representativo da atividade contrátil do esfíncter 
                   em um animal do grupo controle (apresentado na figura 03),  vinte e 
                   oito dias após a simulação da dilatação 

Figura 03 – Foto de um traçado representativo da atividade contrátil do esfíncter 
                    em um animal do grupo controle antes da simulação da dilatação  

Pressão basal 
 

Amplitude  
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Figura 05 – Foto de um traçado representativo da atividade contrátil  do esfíncter 
                   em um animal do grupo com dilatação, antes do procedimento  
 

Figura 06 - Foto de um traçado representativo da atividade contrátil  do esfíncter 
                   em um animal  do  grupo  com  dilatação  (apresentado na figura 05), 
                   vinte e oito dias após o procedimento 
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Figura 07 - Imagem radiológica da vesícula (seta espessa) e ductos biliares extra-

hepáticos (seta fina) representativa de um animal do grupo A, antes da 
dilatação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 08 - Imagem radiológica do balão dilatador insuflado no ducto colédoco (seta  

longa), papila (cabeça de seta) e duodeno (seta curta) de um animal do 
grupo A. 
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Figura 09 - Fotomicrografia de um corte transversal da papila mostrando aspecto normal 

no 280 dia após a simulação da dilatação. Mucosa duodenal (seta grande),  
esfíncter (seta pequena) e mucosa da papila (cabeça de seta). (Masson, 40X) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 10 -  Fotomicrografia de um corte transversal da papila mostrando aspecto  

normal  no 280 dia após a dilatação (Masson 100X) 
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Figura 11 - Fotomicrografia de um corte transversal da papila mostrando processo 

inflamatório crônico da mucosa (seta) no 280 dia após a simulação da 
dilatação (Masson, 40X) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Figura 12 - Fotomicrografia de um corte transversal da papila mostrando processo 

inflamatório crônico da mucosa(seta) no 280 dia após a dilatação 
(Masson,40X) 
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5. DISCUSSÃO 
 
 

 

O tratamento cirúrgico dos cálculos dos ductos biliares apresentou grande 

evolução com a introdução da papilotomia endoscópica em 19743, representando 

relevante alternativa no tratamento de pacientes com cálculo residual. Indicado, 

inicialmente, para tratamento de pacientes de alto risco cirúrgico, ganhou aceitação em 

todo paciente com cálculo residual devido aos bons resultados imediatos e complicações 

comparáveis aos da operação convencional21. 

A introdução da cirurgia laparoscópica fez crescer a indicação da colangiografia 

endoscópica no pré-operatório com intuito de tratar a litíase do ducto colédoco antes da 

colecistectomia, aumentando a indicação da papilotomia em pacientes jovens. Essa 

conduta aumentou a preocupação com as complicações a longo prazo10. 

O acompanhamento de longo período evidencia complicações como colangite, 

litíase dos ductos biliares, dor ou pancreatite em até 24% dos pacientes, aparentemente 

relacionadas com a perda da função do músculo esfíncter do ducto colédoco ou com a 

estenose cicatricial da papila8. 

A alternativa à papilotomia, antes restrita às operações convencionais, passou a 

incluir a dilatação da papila com balão, descrita inicialmente para superar 

impossibilidade técnica da papilotomia22. Posteriormente, foi recomendada como 

alternativa à papilotomia endoscópica para qualquer paciente com litíase do ducto 

colédoco, com o argumento de preservar a função da papila11. 

A dilatação da papila para a retirada de cálculos já foi utilizada em 

aproximadamente 1000 pacientes4,12,13,14,15,23,24, mas as conseqüências anatômicas e 

funcionais só recentemente têm recebido atenção, não tendo sido ainda adequadamente 

estudadas em modelos experimentais.  

Considerando esses pressupostos, pareceu pertinente um estudo em animal de 

experimentação para tentar trazer mais subsídios ao estudo desse problema. 

O cão foi o animal escolhido, por apresentar a estrutura e função da papila 

duodenal maior, semelhantes à humana, embora tenha ducto colédoco e pancreático 

drenando em orifícios distintos25, o que não permite a avaliação das conseqüências da 

dilatação em relação ao pâncreas.  
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Optou-se por animais do sexo masculino para tornar a amostra homogênea e 

evitar as variações hormonais do ciclo estral das fêmeas. A média e a mediana do peso 

corporal ficaram em torno de 16kg, tendo, como peso mínimo, 3 animais com 12kg, e 

peso máximo, dois animais com 21kg e 23kg, respectivamente. A tabela 1 mostra que o  

tratamento estatístico não encontrou diferença significante entre os dois grupos, sendo, 

portanto, homogêneos e comparáveis (Tabela 01). 

A anestesia com associação de xilasina e tiopental sódico, considerada uma boa 

opção para procedimentos operatórios em cães26, permitiu a realização dos 

experimentos sem a necessidade de intubação endotraqueal ou ventilação mecânica. 

Adequado acesso à vesícula, ducto colédoco e duodeno, estruturas de interesse na 

avaliação deste trabalho foi possível através da laparotomia mediana. Relativa 

dificuldade de acesso foi observada no primeiro controle, aos 7 dias, devido à reação 

inflamatória aguda de cicatrização da ferida; o acesso aos 28 dias, quando o processo 

inflamatório agudo havia regredido, foi mais facilitado. 

A colangiografia teve como objetivo a avaliação do calibre do ducto colédoco e, 

no grupo de animais a serem submetidos à dilatação, objetivou-se avaliar o grau de 

dilatação ao comparar o calibre do colédoco distal com o balão dilatador na região da 

papila (Figuras 07 e 08). 

A avaliação no calibre do ducto colédoco demonstrou homogeneidade entre os 

grupos, pois a mediana do grupo de animais submetidos à dilatação foi de 4,8mm, 

enquanto a do grupo controle foi de 4,4mm. Entretanto, houve grande variação no 

calibre do ducto colédoco, desde 3,2mm a 7,2mm entre os animais, não estando essa 

variação relacionada ao peso dos animais (Tabela 02). Essa variabilidade, já observada 

em estudo piloto, é o que impossibilitava á dilatação em um valor fixo para todos os 

animais, pois haveria graus diferentes de dilatação para cada animal. A adoção de 

balões com medidas exatas para cada ducto colédoco também não foi possível, 

considerando-se que as medidas dos balões dilatadores disponíveis são progressivas a 

cada 2mm.  

A opção para superar essas restrições foi a utilização do método descrito por 

Pappas et al16, no qual a pressão para a dilatação da papila  de animais de médio porte 

foi definida  por tentativas e erros, como 0,5atm (380mmHg). Estes autores observaram 

que essa pressão é capaz de provocar o relaxamento persistente da papila, permitindo a 
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migração de corpos estranhos deixados na vesícula biliar em igual quantidade ao que 

ocorria quando realizava-se a papilotomia; e maior do que em um grupo controle, no 

qual simulava-se a dilatação. 

Apesar da informação da literatura quanto à eficácia desse método de dilatação, 

considerou-se importante a confirmação do grau de dilatação, pois, havendo resistência 

da papila à insuflação do balão, a pressão de 0,5atm pré-estabelecida poderia não dilata-

la adequadamente. A radiografia do balão dilatador, insuflado com contraste iodado, 

mostrou o local da papila como uma constrição anelar, com maior insuflação proximal 

por estar no duodeno, e distal por estar no ducto colédoco, aparentemente mais elástico 

do que a papila. 

Quando a medida do local de constrição do balão (região da papila) foi comparada 

ao calibre do colédoco antes da dilatação, observaram-se valores muito próximos, com 

dilatação da papila até diâmetro maior do que o diâmetro do ducto colédoco em 5 

animais, mesmo diâmetro em 2 e menor diâmetro em 3 animais. A média do diâmetro 

do balão na região da papila e o diâmetro do ducto colédoco não apresentaram diferença 

estatística, confirmando a dilatação da papila até um diâmetro próximo ao do colédoco, 

como proposto inicialmente (Tabela 03). 

Considerando não haver informação quanto à complacência da papila, 

pesquisadores da área clínica sugerem que seja feita a dilatação até o diâmetro máximo 

de 8mm, e uso de litotripsia quando os cálculos são maiores, evitando dilatar a papila 

além do calibre normal do ducto colédoco 4,13,23,24. 

As conseqüências dessa dilatação foram avaliadas do ponto de vista funcional 

imediatamente, 7 e 28 dias após o procedimento inicial, e do ponto de vista 

morfológico, após a avaliação funcional de 28 dias. 

Os parâmetros utilizados para a avaliação funcional foram as dosagens de enzimas 

que elevam-se na presença de colestase (fosfatase alcalina e GGT); a cultura de 

conteúdo vesicular, com a intenção de avaliar eventual perda da função de contensão do 

refluxo duodeno-biliar; e a manometria, para avaliar a atividade contrátil do esfíncter na 

região da papila e investigar eventuais alterações.   

A dosagem da fosfatase alcalina e GGT, enzimas hepáticas, cuja elevação 

apresenta alta sensibilidade para a presença de colestase, mostraram variações não 

significantes nas diversas fases de avaliação (Tabelas 04 e 05), mesmo supondo um 
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possível efeito de restrição ao fluxo provocado pelo processo inflamatório agudo do 

manuseio da papila ou eventual refluxo duodenal devido à dilatação da papila. 

A dosagem de GGT apresentou valores baixos e, eventualmente, não mensurável  

em alguns animais. Entretanto, não houve diferença entre os grupos ou entre as diversas 

fases de avaliação.  

Os resultados de dosagem das enzimas não foram comparados com a literatura,  

devido à não avaliação desses parâmetros em outros experimentos. O resultado sugere, 

entretanto, que não houve colestase após a dilatação da papila, motivo de preocupação 

na prática clínica27. 

Pode-se inferir que o procedimento de dilatação, mesmo quando acompanhado de 

procedimento operatório complementar em curto prazo (7 dias),  provocadores de 

trauma e conseqüente processo inflamatório, não comprometeram significantemente a 

drenagem biliar, demonstrando que o procedimento no modelo proposto é bastante 

seguro nesse aspecto. 

A cultura do conteúdo vesicular almejava avaliar a contaminação que poderia 

decorrer da perda de função da papila na contensão do refluxo, visto que foi 

demonstrado, em estudo clínico, que a perda da barreira papilar ao refluxo, quando 

realizada a papilotomia, provocou a contaminação persistente do ducto colédoco em 

76% dos 45 pacientes estudados6. Essa contaminação parece responsável, ao menos em 

parte, pelas complicações tardias de procedimentos que provocam a perda de função da 

papila, como a papilotomia e anastomose biliodigestiva7.  

Realizada antes do experimento, a cultura apresentou-se negativa em todos os 

animais estudados (Tabela 06), em conformidade com as observações de outro 

experimento28. 

A cultura realizada uma semana após o experimento sugere ser a dilatação um 

fator predisponente à contaminação, haja vista o aumento significante do número de 

casos com cultura positiva em relação à cultura inicial e, principalmente, por ter sido 

esse aumento significantemente maior do que o observado no grupo controle (Tabela 

06). 

 O mecanismo provocador desse aumento na contaminação não pôde ser 

esclarecido, pois a facilitação do refluxo pós-dilatação deveria estar associada ao 

decréscimo da pressão basal da papila, o que só ocorreu significantemente no vigésimo 
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oitavo dia, quando a contaminação apresentava-se com a mesma incidência do grupo 

controle. 

 Observação relevante e com potencial interesse prático foi o aumento progressivo 

da contaminação da bile vesicular nas avaliações sucessivas do grupo controle, sendo 

que, na terceira avaliação, o número de culturas positivas foi de 50%, igual ao do grupo 

com dilatação, ambos estatisticamente maiores do que o resultado inicial (Tabela 06). 

O achado de contaminação progressiva da bile vesicular dos animais do grupo 

controle sugere a hipótese da cateterização repetida do ducto colédoco ser agente de 

contaminação, parecendo haver dificuldade da vesícula biliar em eliminar 

microorganismos contaminantes, já que houve intervalo de 3 semanas entre as duas 

últimas coletas de bile. Essa avaliação de cultura da bile não foi efetuada em outros 

trabalhos experimentais para permitir a comparação dos  resultados. 

Clinicamente, já foi demonstrada a possibilidade de contaminação do ducto 

colédoco pela simples cateterização em colangiografias endoscópicas retrógradas. 

Verificou-se contaminação em 27% das culturas de bile coletadas em colangiografia de 

pacientes que tinham ducto colédoco normal ou cálculos da vesícula biliar. Em nova 

avaliação, com intervalo superior a 15 meses, a porcentagem de bile contaminada 

aumentou para 60%. Embora seja questionável a coleta através de endoscopia, devido à 

possível contaminação, a diferença entre as duas coletas foi estatisticamente 

significante, sem mudança no método de coleta29. 

As bactérias identificadas foram, na maioria, enterobactérias, identificadas como 

Pseudomonas sp e aeruginosa em 14 culturas e Escherichia coli em 3 culturas. Cocos 

Gram-positivos foram identificados em outras duas culturas. Esses microorganismos, 

presentes na flora entérica, podem provocar contaminação dos ductos biliares por 

refluxo duodenal ou na passagem de cateteres para o ducto biliar a partir do duodeno. 

A presença de bactérias na vesícula biliar não implica em desenvolvimento de 

processo infeccioso, mas pode ter contribuído para a manutenção do processo 

inflamatório constatado na papila da maioria dos animais. 

As investigações experimentais devem evoluir na avaliação da contaminação dos 

ductos biliares decorrentes de instrumentação, possibilitando respostas que podem 

evitar práticas potencialmente nocivas, como a contaminação permanente dos ductos 

biliares, com conseqüências imprevisíveis. Experimentos com bactérias marcadas e 
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culturas seriadas, sem as instrumentações repetidas, poderão esclarecer a dúvida quanto 

ao mecanismo provocador da contaminação observada neste experimento. 

A manometria, por avaliar a atividade contrátil do músculo esfíncter, é 

considerada método de excelência na avaliação da função da papila duodenal maior30. 

Esta atividade é traduzida por pressão basal elevada na região da papila em relação ao 

ducto colédoco e duodeno e, ainda, por atividade contrátil rítmica com ondas de alta 

pressão, aqui denominada amplitude de contração. A pressão no ducto colédoco pode 

traduzir, embora de maneira indireta, o grau de dificuldade no esvaziamento dos ductos 

biliares,  por isso foi também avaliada e comparada nos dois grupos (Figuras 02 a 06). 

Há grande dificuldade em comparar os diversos estudos quanto às medidas de 

pressão na papila duodenal maior, devido à variação de muitos parâmetros, como raça e 

tamanho dos animais, tipo de anestésico utilizado, técnica de abordagem da papila 

(transcística ou transduodenal), velocidade da infusão e variáveis relacionadas aos 

equipamentos utilizados. Entretanto, as medidas da pressão basal de 19,9mmHg  e 

17,3mmHg, respectivamente no grupo a ser submetido à dilatação e no grupo controle, 

não  diferem significativamente das médias encontradas por Scott et al31 utilizando a 

medida realizada através do duodeno, quando observaram pressões variando entre 13 e 

22mmHg. Não obstante, é um pouco maior do que o observado por Takahata et al.17, os 

quais encontraram valores em torno de 13mmHg, embora tenham realizado avaliação 

através de duodenostomia com cânula de Thomas e infusão com fluxo de 0,2ml.min-1, 

menor do que 0,3ml.min-1, utilizado neste experimento.  

Na avaliação realizada antes da dilatação ou simulação, as médias dos valores da 

pressão basal, amplitude de contração e pressão no ducto colédoco, não apresentavam 

diferença significante entre os grupos, determinando uma homogeneidade da amostra 

(Tabela 07 e Gráfico 01). 

A pressão basal é considerada o melhor indicador da atividade contrátil da papila 

duodenal maior, em razão de ser o fator determinante do gradiente de pressão entre o 

ducto colédoco e o duodeno e, portanto, o provável responsável pela contensão do 

refluxo do conteúdo duodenal para os ductos biliares. 

A dilatação da papila provocou discreta diminuição da pressão basal 

imediatamente após a dilatação. Apesar de não haver diferença estatística, contraria o 

temor manifesto em trabalho clínico quanto à possibilidade de que a dilatação pudesse 
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produzir dificuldade no esvaziamento da bile e colestase imediatamente após a 

dilatação27. 

O presente trabalho é o primeiro relato da literatura da avaliação manométrica 

realizada imediatamente após a dilatação em animal de experimentação, e tem interesse 

prático quanto à possível colestase aguda. 

As avaliações realizadas aos 7.º e 28.º dias demonstraram queda progressiva da 

pressão basal nos animais submetidos à dilatação, sendo a diferença significante na 

avaliação de 28 dias, quando a média da pressão basal foi de 11,1mHg. A diferença em 

relação à pressão antes da dilatação representou queda de 44,2%. 

Na comparação entre os grupos, a pressão basal dos animais submetidos à 

dilatação foi menor que a pressão basal dos animais do grupo controle na avaliação de 

28 dias, correlacionando, portanto, o procedimento de dilatação com a diminuição da 

pressão basal da papila (Tabela 07 e Gráfico 01). 

O único trabalho experimental sobre avaliação seqüencial da resposta da papila 

duodenal maior de cães à dilatação foi elaborado concomitantemente a este trabalho17.  

Todavia, a manometria não foi realizada logo após a dilatação para observação da 

resposta imediata. As avaliações sucessivas, constataram diminuição significante da 

pressão basal no terceiro dia e progressiva queda, atingindo 65% em 30 dias, havendo  

recuperação parcial nas avaliações de 60 e 90 dias17. Os autores do referido trabalho 

sugerem ser o processo inflamatório crônico verificado na papila a causa para a 

persistente diminuição da pressão basal. Entretanto, o estudo de um grupo simulado, 

neste trabalho, encontrou processo inflamatório na mesma incidência, sem diminuição 

significante da pressão basal.  

Essa diminuição persistente da pressão basal foi observada anteriormente em 

trabalhos clínicos15,32, embora questionáveis, pois possuem como avaliação inicial, 

pacientes com doença do ducto biliar.  

Considerando a influência de variáveis intervenientes, a comparação com o grupo 

controle foi imprescindível para verificar se a simulação do experimento poderia 

também conduzir a alterações da pressão basal. Verificou-se queda não significante da 

pressão basal no grupo controle na avaliação de 7 dias e oscilação positiva na avaliação 

de 28 dias, contrariamente à persistente queda observada no grupo com dilatação 

(Tabela 07 e Gráfico 01). 
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Essa diminuição da pressão basal, no grupo controle, poderia ser conseqüência da 

inibição do músculo esfíncter do colédoco, decorrente do processo inflamatório 

constatado na mucosa de quase todos os animais. Embora esse reflexo de inibição não 

tenha sido demonstrado em estudos experimentais, a aparente inibição do esfíncter na 

presença de cálculos no colédoco33 pode apresentar similaridade, sugerindo a existência 

de um eventual reflexo coledocoesfinctérico34. No entanto, é necessário reiterar que a 

diminuição da pressão basal não foi significante.  

A amplitude das ondas de contração; outra relevante manifestação motora do 

músculo esfíncter na papila; apresentou diminuição significante em todas as fases após a 

dilatação, demonstrando, como no caso da pressão basal, a não recuperação da atividade 

contrátil do esfíncter após a dilatação (Tabela 08 e Gráfico 02). O resultado está de 

acordo com o observado na literatura quanto à avaliação de 28 dias, mas difere quanto à 

avaliação em fase mais precoce, na qual autores observaram discreto aumento da 

amplitude de contração17. 

Os animais do grupo controle também apresentaram diminuição significante da 

amplitude de contração no sétimo dia, mas não no vigésimo oitavo dia, indicando 

recuperação dessa pressão após o manuseio inicial (Tabela 08 e Gráfico 02). Tal 

diminuição, ocorrida no grupo controle, determinou que não houvesse diferença 

significante entre os grupos em qualquer momento da avaliação, sugerindo ação de 

outros fatores na inibição da atividade contrátil cíclica do músculo esfíncter. 

Considerando que não há trabalho disponível para a comparação dessa observação 

do grupo controle, pode-se supor um efeito potencial de inibição do processo 

inflamatório da papila e da contaminação biliar na atividade contrátil do músculo 

esfíncter, como já foi sugerido quanto à pressão basal.    

A pressão no ducto colédoco é maior do que a pressão duodenal em decorrência 

da atividade do músculo esfíncter, produzindo, desta forma, um gradiente  de pressão. 

Após a dilatação, houve elevação imediata, não significante, da pressão do ducto 

colédoco nos dois grupos de animais. Considerando não ter havido correspondente 

aumento da pressão basal ou amplitude de contração, este aumento possivelmente foi 

decorrente de menor complacência da vesícula biliar. Ocorreu oscilação negativa da 

pressão na avaliação de 7 dias nos dois grupos. Entretanto, na avaliação de 28 dias, 

enquanto o grupo controle apresentou recuperação da pressão inicial, o grupo de 
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animais submetidos à dilatação apresentou mais profunda oscilação negativa dessa 

pressão atingindo significância estatística em relação à pressão inicial (Tabela 09 e 

Gráfico 03). Na comparação entre os grupos, a diferença não foi significante, embora 

esse fato pareça conseqüência da casuística, pois a queda da pressão do ducto colédoco 

teve comportamento similar ao da pressão basal. Esse resultado difere do observado em 

outro estudo onde não houve diminuição da pressão do ducto colédoco17. 

Houve grande variação das pressões à manometria, provavelmente decorrente de 

variações anatômicas dos animais, por serem de raça indefinida. Esse fato exigiu um 

grupo maior de animais e dificultou a análise estatística. Entretanto, as alterações 

observadas permitiram conclusões compatíveis com as constatadas em estudo clínico e 

estudo experimental15,17. O estudo em animais de raça definida poderia permitir 

conclusões quanto à amplitude de contração e pressão no ducto colédoco, que parecem 

mais comprometidas no grupo com dilatação, mas com diferença não significante em 

relação ao grupo controle. 

Na avaliação histológica, houve interesse por eventuais lesões da camada 

muscular e processo inflamatório na mucosa da papila, eventualmente provocados pela 

distensão do balão. Considerando a realização do exame histológico no vigésimo oitavo 

dia, as alterações histológicas constituíam-se de alterações crônicas (Figuras 09 a 12).  

As alterações inflamatórias crônicas da mucosa, classificadas como ausentes ou 

presentes, ocorreram em 60% dos animais do grupo submetido à dilatação e em 80% 

dos animais do grupo controle (Tabela 10). Essas alterações inflamatórias podem ser 

decorrentes de múltiplos traumas resultantes da passagem de cateteres, com eventual 

lesão aguda, que evoluiu em processo de reparação. Alterações inflamatórias crônicas 

de camadas mais profundas, traduzidas como inflamação mural, foram verificadas 

apenas em um animal do grupo dilatado, sendo, provavelmente, decorrente da dilatação. 

A inflamação mural não foi observada em cortes sucessivos da papila deste animal, 

indicando ser uma lesão focal.  

Os achados de histologia são similares aos observados em outro trabalho17, no 

qual a observação foi efetuada em período semelhante. Aventou-se a hipótese de ser o 

processo inflamatório a causa da diminuição da pressão basal, o que não está em 

conformidade com os resultados ora apresentados, uma vez que a observação do grupo 
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controle não mostrou diminuição significante da pressão basal em nenhum momento, 

apesar de apresentar igual incidência de processo inflamatório.  

A ausência de inflamação mural que envolva a camada muscular própria, com 

exceção do caso relatado, sugere ser baixa a probabilidade de que o processo 

inflamatório evolua para estenose da papila. Essa foi a preocupação nos estudos 

clínicos, quando as papilas eram dilatadas com dilatadores metálicos nas operações do 

colédoco e papila35. 

A busca de alternativas que preservem funções de estruturas, como a papila 

duodenal maior, é símbolo de evolução da prática médica. A experimentação animal 

possibilita a oportunidade de investigação de novos métodos, antecipando complicações 

e prevendo resultados. O estudo experimental raramente indicará procedimentos a 

serem realizados em humanos, haja vista as diferenças anatômicas e funcionais entre as 

diversas espécies animais, todavia, pode indicar aquilo que deve ser melhor avaliado 

antes da aplicação.  

A observação da progressiva contaminação, com sugestiva implicação da 

cateterização repetida, deve alertar os pesquisadores para não persistirem na realização 

desses procedimentos em humanos15 antes de melhor avaliação experimental com 

protocolos endereçados para a microbiologia. 

A metodologia empregada neste estudo mostrou-se adequada quanto à efetiva 

dilatação da papila, visto que pôde ser confirmada pela radiografia do balão dilatador no 

momento da insuflação. A dilatação não provocou ruptura muscular, e a ocorrência de 

alterações inflamatórias na mucosa da papila não foi estatisticamente divergente da 

observada com a simples cateterização do grupo controle.  

A função da papila duodenal maior parece comprometida parcialmente com a 

dilatação, pois provocou diminuição da pressão basal e possível comprometimento da 

capacidade do esfíncter em suas contrações cíclicas até 28 dias de observação. 

Observou-se, ainda, que, ao menos na fase aguda, a dilatação predispõe à contaminação 

da bile vesicular, apesar de não relacionada com a diminuição da pressão da papila.  

 Apesar do comprometimento da atividade contrátil, a ausência de correlação 

com contaminação na fase crônica do experimento, sugere manutenção da capacidade 

da papila em conter o refluxo duodeno-biliar, embora estudos de mais longo prazo 

sejam necessários para comprovar esta observação. 



 40

 Os estudos devem avançar utilizando outros métodos como a cintilografia, capaz 

de avaliar a papila quanto a sua função de orientar o fluxo nos ductos e vesícula biliar, 

com a vantagem de não ser fator adicional de contaminação como parece ser a 

manometria.    
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6. CONCLUSÕES 

 
 
 

1. A dilatação provoca diminuição da pressão basal da papila duodenal maior de 

cães até vinte e oito dias de sua realização. 

 

2. A dilatação da papila propicia aumento da contaminação bacteriana da bile 

vesicular na fase aguda do experimento. 

 

3. A dilatação provoca inflamação crônica da papila em freqüência não diferente 

da simulação.  
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