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RESUMO 
 
 
 

Os defeitos de parede abdominal são frequentes na clínica cirúrgica e diversos 
biomateriais vêm sendo utilizados para reparos ou para o reforço de tecidos 
traumatizados ou desvitalizados. As laparorrafias utilizam os enxertos e as 
herniorrafias abdominais, as telas cirúrgicas. Infelizmente, existem algumas 
desvantagens no uso destes materiais, devido a pouca elasticidade, já que 
quando o indivíduo cresce, os mesmos não acompanham o seu crescimento, 
além de promoverem uma grande reação inflamatória, devendo ser retirado 
assim que o tecido cicatrizar. O objetivo deste trabalho foi demonstrar o 
comportamento histológico da túnica albugínea como material de enxertia em 
reparos de parede abdominal em cães, através da avaliação da reação tecidual 
e do processo cicatricial. O experimento foi realizado segundo as normas do 
Colégio Brasileiro de Experimentação Animal e aprovado pelo Comitê de Ética 
para o Uso de Animais de Laboratório em Pesquisa, Ensino e Extensão 
(CEPAL) da UFRJ.  Foram submetidos ao experimento, 12 cães, machos, sem 
raça definida (SRD), 15 Kg, não-castrados e adultos distribuídos 
aleatoriamente em três grupos: controle (C), simulação (S) e teste (T). Nos 
grupos S e T foram realizadas orquiectomia e celiotomia longitudinal mediana 
retro-umbilical de cinco centímetros seguida de laparorrafia utilizando 
Polipropileno 3-0, sendo que no grupo T realizou-se a aplicação da túnica 
albugínea para reforço da parede. Os animais foram reoperados aos 7, 35 e 60 
dias pós-operatórios, para a retirada de fragmento da ferida cirúrgica de 
aproximadamente 5 centímetros, sendo o mesmo fixado em formol a 10% para 
realização da histologia. Após o processamento histológico de rotina, foram 
realizadas colorações para identificação do tecido conjuntivo fibroso através da 
Hematoxilina-Eosina e Tricrômico de Gomori. A análise microscópica foi 
realizada utilizando microscópio de luz nas lentes de 10, 20 e 40x. Na 
avaliação histológica da túnica albugínea do grupo controle, nas colorações 
realizadas, observou-se as características normais das estruturas, com 
localização da região interna e externa da túnica além de sua túnica vasculosa. 
Na avaliação dos fragmentos extraídos da parede abdominal com sete dias de 
pós-operatório no grupo simulação não foram observados muitos focos de 
polimorfonucleares e nem presença de muitos vasos sanguíneos. Já no grupo 
teste, havia muitos polimorfonucleares e grande quantidade de vasos. Na 
avaliação histológica do material com 35 dias do grupo simulação, não foram 
localizados muitos vasos sanguíneos no tecido conjuntivo de aspecto normal e 
não havia mais polimorfonucleares, enquanto no grupo teste o tecido 
apresentou uma intensa proliferação de fibroblastos e uma grande 
vascularização. Na avaliação histológica do grupo 60 dias, tanto do grupo 
simulação, quanto do grupo teste, observamos características de fim do 
processo cicatricial. Desta forma, conclui-se que a túnica albugínea autóloga é 
um biomaterial de fácil obtenção e aplicação na medicina veterinária, servindo 
como suporte ou oferecendo sua própria constituição para o desenvolvimento 
do processo cicatricial, sendo eficiente no reparo de parede abdominal em 
cães.   
 
Palavras chave: histologia, enxerto, túnica albugínea, cirurgia. 
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ABSTRACT 
 
 
 
Defects in the abdominal wall are frequent in surgeries and biomaterials are 
being used to fix or strengthen traumatized or devitalizeds tissues. Laparorrafy 
use grafts and herniorrafy use surgical screens. Unfortunately, there are a few 
disadvantages in the use of those materials, due to the lack of elasticity, since 
the person grows up and they don’t, and they cause a big inflammatory 
reaction. So, it must be removed as soon as the tissue heals. The aim of this 
work was to demonstrate the histological behavior of the tunica albuginea as a 
graft in repairs in the abdominal wall of dogs, through the evaluation of tissue 
reactions and healing processes. The experiment was done according to the 
standards of the Brazilian College of Animal Trials and by the ethics committee 
for the use of lab animals in research, teaching and extension (CEPAL) of the 
Federal University of Rio de Janeiro (UFRJ). Twelve adult male dogs, without 
defined breed (WDB), weighting 15 kg and without castration were submitted to 
the experiment. They were randomly distributed in three groups:  control (C), 
simulation (S) and test (T). Orquiectomy and a retroumbilical medium celiotomy 
with a five centimeter incision length followed by laparorrafy using 
Polypropylene 3-0 were performed in the S and T groups. The tunica albuginea 
was applied in the T group to strengthen the wall. The animals were reoperated 
in the 7, 35 and 60 following days of the post surgical period, to remove the 
fragment of the surgical wound of approximately 5 centimeters. This fragment 
was fixed in 10% formaldehyde to analyze the histological characteristics. After 
the routine histological processing, they were stained to identify the fibrous 
connective tissue through Hematoxylin and Eosin and Gomori Trichrome. The 
microscopical analysis was done using light microscope in 10, 20 and 40 
lenses. In the histological evaluation of the control group’s tunica albuginea 
there were observed normal structural characteristics localized in the inner and 
outer region of the tunica, beyond its vasculous tunica. There wasn’t observed 
many polimorfonucleares focus, neither the presence of many blood vessels in 
the evaluation of the fragments extracted from the abdominal wall within seven 
days of the post-operational period in the simulation group. But in the test 
group, there were many polimorfonucleares and many blood vessels. In the 
histological evaluation of the simulation group’s material within 35 days, there 
weren’t been found many blood vessels in the connective tissue of normal 
aspect, and there weren’t many polimorfonucleares, while on the test group, the 
tissue presented intense proliferation of fibroblasts and great vascularity. In the 
histological evaluation within 60 days, there were observed characteristics of 
the end of healing process. Thus, we conclude that autologous tunica albuginea 
is a biomaterial that is easy to obtain and easy to apply in Veterinarian 
Medicine, serving as support or offering its own constitution to the development 
of the healing process, being effective in the repair of the abdominal wall in 
dogs. 
 
Keywords: histology, graft, tunica albuginea, surgery 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Há muito consolidada na prática médico-cirúrgica de enxertia 

terapêutica, a utilização de produtos denominados biomateriais, de origem 

natural ou mesmo sintética, sob a forma de implantes, na correção cruenta de 

determinadas enfermidades, vem se tornando alvo de debates que põem em 

questão, sob diversos aspectos, sua viabilidade. Em contrapartida, recentes 

estudos experimentam alternativas tangíveis aos insumos altamente 

difundidos, sobretudo no que diz respeito à suavização ou mesmo anulação de 

entraves inerentes ao organismo receptor, haja vista que, nas aplicações de 

implantes, poucos materiais atendem às exigências de força, resistência à 

corrosão (deterioração por eletrólitos líquidos), biocompatibilidade (inércia in 

vivo) e textura (regularidade) (GREER & PEARSON, 1998). 

 

Um material ideal não deve desnaturar as proteínas plasmáticas, nem 

induzir à formação de trombos ou à lesão dos elementos sangüíneos; não deve 

exibir instabilidade, nem produzir respostas imunes adversas, não deve 

produzir efeitos tóxicos, teratogênicos ou oncogênicos, não deve ter 

propriedades mecânicas inadequadas, nem ser alterado pela esterilização 

(GREER & PEARSON, 1998). 

 

Conforme citado anteriormente, poucos materiais podem ser 

enquadrados no perfil ideal. Por este motivo, o aproveitamento de tecidos do 

próprio paciente ou de doadores de sua própria espécie torna-se válido e 

recomendado (MANN & SMEAK, 1996; READ & BELLENGER, 1998). 

 

No caso dos defeitos de parede abdominal, diversos biomateriais vêm 

sendo utilizados para reparos ou a fim de reforçar tecidos traumatizados ou 

desvitalizados, como os enxertos, nos casos de laparorrafias e as telas 

cirúrgicas, nos casos de herniorrafias abdominais. Infelizmente, existem 

algumas desvantagens, devido a pouca elasticidade da tela, pois quando o 

indivíduo cresce, a mesma não acompanha o crescimento, além de promover 

uma grande reação inflamatória quando usada em locais contaminados, 
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devendo ser retirado assim que o tecido cicatrizar (BOJRAB, 1991; FOSSUM, 

2002; SMEAK, 1998). 

 

Apesar da escassez de estudos utilizando biomateriais, principalmente a 

túnica albugínea, GOLDSTEIN & BLUMBERG (1988) relatam o seu auto-

enxerto no reparo de pênis humano com a doença de Peyronie. WEFER et al 

(2002) usaram o enxerto de matriz homóloga de túnica albugínea em ratos 

como um biomaterial de colágeno capaz de prover um suporte para a 

regeneração do pênis funcional. HSU et al (1994) ressaltam a importância das 

suas características anatômicas e histológicas que reforçam o aspecto de 

resistência relacionado a este material em procedimentos cirúrgicos de 

implantação de próteses penianas.  

 

1.1) Morfologia do Testículo 

 

Em ambos os sexos os órgãos genitais compreendem as gônadas e os 

órgãos genitais externos e copulatórios. As gônadas são órgãos pares, 

normalmente localizadas na cavidade abdominal, mas no macho dos 

mamíferos a posição do testículo é variável e pode tornar-se um órgão extra-

abdominal (ELLENPORT, 1986). 

 

Os testículos são os principais órgãos reprodutores masculinos e 

constituem de um par de glândulas ovóides suspensas no escroto, que é um 

divertículo abdominal, pelos funículos espermáticos. A superfície de cada um 

dos testículos é recoberta pela lâmina visceral da túnica vaginal, exceto onde 

se fixa ao epidídimo e ao funículo espermático (Figura 1) (MOORE, 1992; 

ELLENPORT, 1986).  

 

1.1.1) Histologia da Túnica Albugínea Testicular 

 

A cápsula do testículo dos mamíferos consiste em uma estrutura 

complexa de fibras com várias e distintas camadas de tecidos. O maior 

componente da cápsula, a túnica albugínea, que se encontra logo abaixo da 

túnica vaginal (Figura 2), é identificado a partir dos fibroblastos que se 
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encontram imersos nas fibras colágenas formando um tecido conjuntivo denso 

modelado (DAVIS et al, 1970; SETCHELL et al, 1994). Além disso, células 

contráteis foram descritas repetidamente nesta camada (HOLSTEIN, 1968). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Esquema anatômico mostrando a morfologia testicular 
humana. (NETTER, 2000). 

 

Figura 2: Corte transversal de um testículo mostrando o parênquima 
testicular recoberto pela túnica albugínea. (NETTER, 2000). 
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Os tecidos conjuntivos fornecem uma estrutura que dá suporte e ligação a 

todos os outros tecidos do corpo, de maneira a manter o seu formato. Ele é 

formado por vários tipos celulares e pela matriz extracelular (MEC) que 

apresenta uma combinação de fibras colágenas e da substância fundamental 

envolvendo suas células. Além de funcionar como um tecido conectivo, ele é 

importante no armazenamento de metabólitos, em respostas imunológicas e 

inflamatórias e no reparo tecidual após lesão (KIERSZENBAUM, 2008).  

 

Os fibroblastos constituem uma população celular diversa que tem 

primariamente a função de estabilizar, manter e modificar o estroma do tecido 

conjuntivo. Entretanto a convencional forma de vê-los como simples produtores 

de fibras colágenas está mudando desde que recentes descobertas mostraram 

sua relação na resposta imune e inflamatória e em alguns tipos de câncer 

(BHOWMICK et al, 2004; SORRELL & CAPLAN, 2009). 

 

Eles constituem as células mais comuns do tecido conjuntivo e sua 

morfologia varia de acordo com o seu metabolismo. Desta forma, as células 

com intensa atividade metabólica são denominadas fibroblastos, enquanto as 

que se encontram quiescentes, fibrócitos. Os fibroblastos possuem núcleo 

grande, ovalado com citoplasma rico em retículo endoplasmático rugoso e 

aparelho de Golgi, o que já indica uma forte síntese protéica realizada por 

estas células (JUNQUEIRA & CARNEIRO, 2004). 

 

Os fibroblastos também constituem o principal grupo celular do tecido 

conjuntivo envolvido no processo de cicatrização. Com a produção de fatores 

de crescimento, tais como as proteínas TGF-, PDGF e Bfgf, e do hormônio do 

crescimento (GH), os fibrócitos saem do seu estado quiescente e tornam-se 

fibroblastos ativos que participarão do processo de reparo tecidual (FOWLER, 

1993; COTRAN et al, 2000; HOLLANDER et al, 1984). Neste processo, 

observam-se células conhecidas como miofibroblastos, que exibem as 

características de um fibroblasto e de uma célula muscular lisa, com uma 

quantidade aumentada de actina e miosina citoplasmática. Essa atividade 

contrátil é responsável pelo fechamento da ferida, um processo conhecido 

como contração da ferida (Figura 3) (JUNQUEIRA & CARNEIRO, 2004). 
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O colágeno constitui uma família de proteínas selecionadas 

evolutivamente para exercer diferentes papéis no organismo, principalmente o 

estrutural. Essa família recebeu estímulos diferentes do ambiente e juntamente 

com as necessidades funcionais dos animais, adquiriu graus diferentes de 

rigidez, força de tensão e elasticidade.  A família colágena é o tipo mais 

abundante de proteína no organismo, representando cerca de 30% do seu 

peso seco. Atualmente existem mais de vinte tipos de colágenos 

geneticamente diferentes, distinguindo-se em sua composição química, 

morfologia, distribuição, função e patologias (JUNQUEIRA & CARNEIRO, 

2004). 

 

 As fibras colágenas do tipo I são consideradas clássicas do tecido 

conjuntivo e, a fresco, apresentam cor branca. Ao microscópio de luz as fibras 

colágenas são acidófilas e se coram em rosa pela eosina, em azul pelo 

tricrômico de Mallory, em verde pelo tricrômico de Masson e em vermelho pelo 

Sirius red (JUNQUEIRA & CARNEIRO, 2004).  

 

 O fibroblasto é a célula responsável pela síntese do colágeno tipo I e a 

biossíntese dessa proteína ocorre em etapas intra e extracelulares. Após a 

transcrição do DNA para a formação de um RNAm, este segue para o 
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Figura 3: Esquema mostrando os estágios de ativação do fibroblasto até a 
formação do miofibroblasto, uma célula que exibe importante função contrátil no 
fechamento da ferida. (Modificado de WERNER et al, 2007). 
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citoplasma celular e se agrega a polirribossomos associados à membrana do 

retículo endoplasmático rugoso (RER) para ser feita a tradução de cadeias 

polipeptídicas alfa denominadas preprocolágenos. Logo após a liberação 

dessas cadeias do RER, ocorre a clivagem do seu peptídeo sinal.  Segue-se 

então a etapa de hidroxilação da molécula, onde grupamentos hidroxila são 

incorporados a sua estrutura. Tão logo este processo se inicia, começa a 

glicosilação da mesma molécula, onde galactose ou glicosil galactose são 

ligados aos grupamentos hidroxila (DARWIN et al, 1979). 

 

Cada cadeia alfa é sintetizada com dois peptídeos de registro nas suas 

extremidades amino e carboxil e eles têm a função de permitir um arranjo 

adequado para a formação da tripla hélice que resulta na molécula de 

procolágeno. Essa formação se inicia logo após as etapas supracitadas 

(DARWIN et cols, 1979).  

 

A molécula de procolágeno é uma molécula mais longa que o colágeno 

maduro, solúvel e que não se agrega, de forma que deve ser enviado para o 

meio extracelular para dar continuidade à síntese do colágeno. O procolágeno 

é enviado até o complexo de Golgi e de lá é transportado por vesículas até a 

membrana citoplasmática onde é exocitado para a matriz extracelular. No meio 

extracelular os pepitídeos de registro são removidos por enzimas específicas 

denominadas procolágeno peptidases e a molécula passa a ser denominada 

tropocolágeno que é capaz de se polimerizar para formar as fibras colágenas  

(Figura 4) (DARWIN et cols, 1979). 

 

Novas descobertas têm mostrado que a túnica albugínea exerce funções 

contráteis que teriam encargo fisiológico como o transporte dos 

espermatozóides para o epidídimo, manutenção da pressão interna da bolsa 

escrotal e controle do fluxo sanguíneo através dos testículos (SETCHELL et al, 

1994; DAVIS et al, 1969). 

 

Estudos com microscopia óptica e eletrônica ajudaram a elucidar a 

cápsula que envolve os testículos, mostrando que ela é composta por 1) uma 

camada externa do peritônio visceral (epiorchium) de epitélio pavimentoso 
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simples apoiado em uma camada de tecido conjuntivo submesotelial, um 

conjuntivo frouxo com fibras sem orientação e fibroblastos; 2) a principal 

camada fibromuscular denominada túnica albugínea, caracterizada por uma 

abundante ocorrência de elementos contráteis arranjados entre os fibroblastos 

e as fibras colágenas que se organizam paralelamente, dando ao tecido a 

característica de denso modelado; e 3) a túnica vasculosa, um tecido 

conjuntivo vascular que se continua com o parênquima do órgão e é rico em 

veias, artérias e vasos linfáticos (MIDDENDORFF et al, 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Esquema representativo das etapas da biossíntese de fibras colágenas 
realizada pelos fibroblastos (JUNQUEIRA & CARNEIRO, 2004). 
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 Além disso, MIDDENDORFF et al (2002) puderam demonstrar que a 

túnica albugínea pode ser subdividida em uma camada mais interna e uma 

mais externa. Na zona externa existem muitos miofibroblastos com um 

pequeno número de células musculares lisas. Em contraste, a camada mais 

interna da túnica é caracterizada por um pequeno número de miofibroblastos e 

uma predominante ocorrência de células musculares lisas dispostas 

paralelamente. Entre estas duas zonas existe uma região rica em artérias.  

 

Por fim, entre os elementos contráteis foram detectadas células de Leydig 

ectópicas. Tais células apresentaram a morfologia semelhante às células de 

Leydig do testículo e ainda exibiam a P450 scc, uma enzima limitante na 

esteroidogênese, e síntese de testosterona (Figura 5) (MIDDENDORFF et al, 

2002) (Figura 1). 
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Figura 5: Esquema de um corte transversal da cápsula do testículo dos mamíferos 
mostrando o epiorchium, conjuntivo submesotelial, túnica albugínea, túnica vasculosa e 
o parênquima do testículo. (Modificado de MIDDENDORFF et al, 2002). 
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1.2) Parede abdominal 

 

A parede abdominal lateral é formada pelos quatro músculos 

abdominais, em cada lado. Eles são, por necessidade, expansivos e 

relativamente finos. Dois são oblíquos, um é orientado transversalmente e o 

outro corre longitudinalmente próximo à linha média. Três deles surgem 

lateralmente e inserem-se na linha média ventralmente ao formar aponeuroses 

(Figura 2). O músculo longitudinal reto ocupa a área, em cada lado da linha 

média, onde as aponeuroses dos outros estão situadas. As aponeuroses 

conjuntas dos músculos abdominais, de ambos os lados do corpo, formam uma 

união fibrosa na linha média ventral, da cartilagem xifóide até o tendão pré-

púbico denominado de linha alba (BELLENGER, 1998; St. CLAIR, 1986). 

 

O músculo oblíquo externo do abdome é o mais superficial do grupo, 

surgindo como uma lâmina expansiva, das porções médias da terceira e 

décima segunda costelas por inserções distintas. O músculo oblíquo interno do 

abdome situa-se profundamente no músculo externo. A direção da fibra, em 

geral, é cranioventral, colocando a direção dos dois músculos oblíquos em 

ângulos retos. A origem é da fáscia toracolombar e da área da espinha ilíaca 

cranial. O músculo transverso do abdome é o mais profundo do grupo e não se 

encontra recoberto pela fáscia transversa. Sua origem ocorre ao longo do lado 

medial do arco costal, cranialmente, até a cartilagem xifóide e o músculo 

transverso do tórax. O músculo reto do abdome situa-se longitudinalmente, 

como o quarto músculo do grupo, entre as bainhas aponeuróticas externa e 

interna. Os músculos direito e esquerdo são separados apenas pelo tecido 

conjuntivo da linha alba, entretanto, através de um plano transverso com as 

últimas costelas, a mesma é alargada pela presença da cicatriz umbilical 

(Figura 6) (BELLENGER, 1998; St. CLAIR, 1986). 

 

Os músculos abdominais contraem-se para aumentar a pressão intra-

abdominal na defecação, micção, expiração e durante o parto. Eles também 

flexionam a coluna vertebral. (BELLENGER, 1998; St. CLAIR, 1986).  
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O peritônio é a fina túnica serosa que forra a cavidade abdominal e a 

cavidade pélvica (em parte) e cobre, em extensão maior ou menor, as vísceras 

nelas contidas. A camada de peritônio que recobre a parede é chamada de 

peritônio parietal e a camada que recobre as vísceras é chamada de peritônio 

visceral (CROWE & BJORLING, 1998; SISSON, 1986). 

 
 

 

 

Histologicamente, a linha alba é derivada do mesmo pool de células 

embrionárias mesenquimais das fibras musculares, apresentando como 

característica diferencial a presença de grande quantidade de colágeno tipo I, 

além de fibroblastos residentes e capilares. A diferença entre a normalidade e 

um processo cicatricial que ocorra nessas estruturas é difícil determinar, uma 

vez que basicamente a mudança do tipo de colágeno que se desenvolve no 

processo cicatricial é o III, enquanto o residente é o I, dificultando assim a 

observação de alterações macroscópicas visíveis (HULLAND, 1992) 

 

 

 

 

Figura 6: Vista ventral da parede abdominal de cão com transecções em 
três níveis (EVANS & DeLAHUNTA, 2001). 
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1.3) Processo de cicatrização 

 

As lesões corporais físicas que resultam no rompimento da continuidade 

normal das estruturas são denominadas feridas. A cicatrização de um ferimento 

é a restauração da continuidade; é um processo pelo qual um tecido lesionado 

é substituído por tecido conjuntivo vascularizado, sendo semelhante quer a 

lesão tenha sido traumática ou por necrose (BRASILEIRO FILHO e cols, 1994). 

Com exceção dos ferimentos que atingem somente a epiderme, todos os 

demais serão repostos pela formação de um tecido conjuntivo fibroso 

constituído na sua totalidade por fibras colágenas (AUN, F., 1995). 

 

O processo de cicatrização das feridas pode ser organizado 

didaticamente em dois estágios: 1) inflamatório e, 2) de reparo. Estes eventos 

ocorrem de maneira ordenada, sendo parcialmente superpostos, dependendo 

de fatores intrínsecos e extrínsecos para acontecer (Figura 7). A descrição 

desses eventos será realizada a seguir tomando como exemplo a cicatrização 

de uma ferida cirúrgica, com as bordas unidas por suturas. Neste caso, a 

cicatrização ocorre com uma perda mínima de tecido e sem infecção 

bacteriana (PROBST, 1998). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Gráfico mostrando as fases da cicatrização de uma ferida. A 
inflamação é a primeira fase que se inicia logo após o dano tecidual. A 
fase de reparo tem como maior característica a formação do tecido de 
granulação. A contração da ferida se estende do terceiro ao 30º dia e 
coincide com a síntese e acúmulo do colágeno. (FRANCISCHETTI et al, 
2009). 
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1.3.1) Estágio inflamatório 

  

O estágio inflamatório dura cerca de 72 horas e corresponde à ativação 

do sistema de coagulação sangüínea e à liberação de mediadores, tais como 

fator de ativação de plaquetas, fatores de crescimento, prostaglandinas, 

adrenalina, fatores de complemento. Nesta fase a ferida pode apresentar 

edema, vermelhidão e dor (SWAIN & HENDERSON, 1990). 

 

A inflamação é o primeiro passo na cicatrização das feridas. A resposta 

imediata dos vasos ao trauma tecidual é vasoconstricção, que dura cerca de 

cinco a dez minutos. As plaquetas se agregam e liberam seus grânulos, os 

elementos teciduais tromboplásticos são liberados, iniciando-se o processo de 

coagulação e ativação do complemento. Os mecanismos da coagulação 

transformam a protrombina em trombina, que converte o fibrinogênio em 

fibrina, sendo sucessivamente polimerizada transformando-se em coágulo 

estável. Com isso ocorre a hemostasia da ferida com proteção física, já que o 

coágulo funciona como um selante da incisão, evitando desidratação e infecção 

da ferida (FOWLER, 1993; SABISTON & LYERLY, 1996; WALTER, 1982). 

 

Após uma vasoconstricção temporária, surge uma dilatação secundária 

dos pequenos vasos locais por ação das cininas, componentes do 

complemento e das prostaglandinas. Há migração de leucócitos (primeiros 

neutrófilos, depois monócitos) e proteínas plasmáticas para a ferida. 

(ANDERSON & SCOTTI, 1980). Mais tardiamente surgem os monócitos que se 

diferenciam em macrófagos, células essenciais na transição do estágio 

inflamatório para o de reparo que não só continuam a consumir restos teciduais 

e bactérias como também secretam fatores de crescimento, como TGF-β e 

PDGF que ativam os fibroblastos para iniciar a atividade de reparo tecidual  

(Figura 8) (FOWLER, 1993; COTRAN et al, 2000). 

 

A digestão do coágulo de fibrina é feita pelos macrófagos e facilitada por 

enzimas extracelulares derivadas dos mesmos e neutrófilos desintegrados. A 

hemoglobina fagocitada pelos macrófagos é convertida em hemosiderina e 

hematoidina (WILHELM, 1982). 
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1.3.2) Estágio de reparo 

 

Os processos de reparo têm início quase imediatamente após a 

ocorrência do ferimento à medida que coágulos sangüíneos e outros restos 

teciduais vão sendo removidos (estágio inflamatório). Neste estágio é formado 

o tecido de granulação, com o intuito de preencher o espaço da lesão e servir 

de base para diversos eventos importantes que resultarão na formação da 

cicatriz (ANDRADE, 1995). 

 

A) Fase fibroblástica 

 

O tecido de granulação é caracterizado pelo aspecto avermelhado, 

sendo conseqüência da divisão e migração das células reparativas formando 

um novo e rico leito capilar (angiogênese). Inicia a sua formação na lesão três 

a seis dias após o trauma, tendo este nome pelo aspecto de granulação da sua 

superfície, derivado da elevação das finas camadas de colágenos pelas 

 

Figura 8: Esquema ilustrativo da fase inflamatória da cicatrização 
tecidual. Após a formação do coágulo de fibrina, monócitos se diferenciam 
em macrófagos que começam a secretar citocinas para a ativação dos 
fibrócitos. Os macrófagos também secretam citocinas relacionadas a 
angiogênese como o VEGF e FGF. (SINGER et al, 1999) 
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arcadas vasculares formadas (FERGUSON & LEIGH, 1998; JOHNSTON, 

1979). Além disso, contêm leucócitos e matriz extracelular (MEC) formada por 

fibras colágenas finas, ácido hialurônico e moderada quantidade de 

proteoglicanos (BRASILEIRO FILHO et al, 1994). 

 

Os fibroblastos são as células características desta fase da cicatrização. 

Aparecem do segundo ao terceiro dia após o trauma, utilizando a fibrina recém 

depositada e a matriz de fibronectina como suporte, e sintetizam elementos da 

MEC (FOWLER, 1993; SWAIN & HENDERSON, 1990).   

 

A ativação dos fibroblastos é feita por três formas: a) fator PDGF, 

sintetizado por macrófagos e plaquetas, que expõem os receptores dos 

fibroblastos para outros fatores de crescimento; b) fator FGFβ, sintetizado pelos 

próprios fibroblastos, que tem função mitogênica sobre os mesmos, além de 

estimular a produção de componentes da MEC e; c) IL-1, TNF e TGF, 

também produzidos por macrófagos (BRASILEIRO FILHO et al, 1994). 

 

Os fibroblastos são seguidos de perto por novos capilares que têm 

função importante na formação do tecido de granulação. As células endoteliais 

proliferam por ação de agentes quimiotáticos e mitogênicos conhecidos como 

fatores angiogênicos. Os mais importantes são o VEGF, FGF, EGF e TNF 

(COTRAN et al, 1989), a serotonina e histamina, derivados da degranulação 

dos mastócitos locais (FOWLER, 1993) e as angiopoetinas (Ang 1 e Ang 2) que 

controlam a maturação dos vasos sanguíneos (COTRAN et al, 2000). Os novos 

capilares são extremamente permeáveis, sangram facilmente e proliferam 

gradualmente em áreas limpas pelos macrófagos, juntando-se uns aos outros 

pra formar alças capilares. Estas junções são tênues, com grandes intervalos. 

Dentro de poucos dias eles se desenvolvem em arteríolas, capilares 

verdadeiros ou vênulas (COTRAN et al, 2000; JOHNSTON, 1979). Desse 

modo, forma-se um tecido conjuntivo bem vascularizado que preenche o 

espaço antes ocupado pelo coágulo. Os nervos começam a se desenvolver 

mais tarde. Por isso o tecido de granulação não dói, embora sangre ao menor 

contato (Figura 9) (ANDRADE, 1995). 
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A MEC é produzida pelas células do tecido conjuntivo e organiza-se 

como uma rede nos espaços que circundam as células. É formada por 

proteínas estruturais fibrosas (colágenas e elásticas) e por material amorfo, 

formado por proteoglicanos e ácido hialurônico, que envolve fibras e células. 

Possui também glicoproteínas adesivas como a fibronectina, a laminina e a 

entactina, que têm a função de ligar os componentes da MEC uns aos outros e 

às células; e moléculas chamadas integrinas, que têm papel de receptores 

celulares (ANDRADE, 1995; COTRAN et al, 2000). As membranas basais 

formam a interface entre o tecido conjuntivo e as estruturas epiteliais e 

mesenquimatosas sendo constituídas por uma rede de colágeno não fibrilar 

amorfo (colágeno IV), laminina, heparan-sulfato, proteoglicanos e outras 

glicoproteínas. As membranas basais desempenham várias funções como 

formar um reservatório para fatores de crescimento que controlam a 

proliferação celular podendo influenciar diretamente na forma e função das 

células (COTRAN et al, 1989). 

 

À medida que os fibroblastos chegam e se difundem na ferida digerem o 

ácido hialurônico da MEC. Ao mesmo tempo, depositam colágeno numa base 

de fibronectina e glicosaminoglicanos, de maneira desorganizada. A princípio, 

são dispostas radialmente em um único plano, mas outras camadas de fibras 

aparecem subseqüentemente, de forma irregular, em ângulos retos com as 

primeiras. A disposição dessas fibras também parece ser influenciada pelas 

linhas de tensão da ferida. Os colágenos tipo I e III são os principais colágenos 

fibrilares comprometidos na MEC e podem ser vistos na ferida a partir do quinto 

dia (WILHELM, 1982), atingindo sua concentração máxima na terceira semana 

após o trauma (FOWLER, 1993). O colágeno tipo III é predominante nas 

feridas, e a medida que o ferimento se remodela o colágeno tipo I é depositado 

em quantidades crescentes, chegando a ser então o predominante. Ao mesmo 

tempo, começa a haver redução da síntese de glicosaminoglicanos, 

especialmente do ácido hialurônico. As células fagocitárias vão desaparecendo 

e o tecido de granulação passa a ser constituído por um tecido conjuntivo 

progressivamente mais denso e menos vascularizado, situado logo abaixo da 

epiderme já regenerada (ANDERSON & SCOTTI, 1980; BRASILEIRO FILHO 

et al, 1994). 
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B) Fase de remodelagem 

 

Durante esta última fase da cicatrização a densidade celular e a 

vascularização da ferida diminuem, enquanto ocorre uma remodelação do 

tecido cicatricial formado na fase anterior. Alguns dos fatores de crescimento 

que estimulam a síntese do colágeno e de outras moléculas do tecido 

conjuntivo também modulam a síntese e a ativação das metaloproteinases, 

enzimas produzidas pelos fibroblastos, cuja ação consiste em degradar esses 

componentes da MEC (COTRAN et al, 1989; FOWLER, 1993). O alinhamento 

das fibras é reorganizado aumentando a resistência do tecido e diminuindo a 

espessura da cicatriz, portanto, reduz a deformidade (FERGUSON & LEIGH, 

1998). Apesar de a cicatriz estar consolidada ao 10o dia, algumas semanas são 

necessárias para que sua remodelação se complete e adquira a resistência 

máxima. Duas semanas após o trauma, a resistência da cicatriz corresponde a 

cerca de 10 a 20% da resistência da região lesada, aumentando 

progressivamente até atingir cerca de 80% da resistência original. Esse 

 

Figura 9: Esquema ilustrativo da fase de reparo da cicatrização tecidual. 
Esta fase é caracterizada pela formação do tecido de granulação rico em 
novos vasos sanguíneos e fibroblastos que permitem a formação de um 
novo tecido conjuntivo onde antes havia um coágulo. Juntamente ocorre a 
reepitelização. (SINGER et al, 1999) 
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aumento se dá pela remodelação das fibras de colágeno, especialmente pelo 

aumento da quantidade das do tipo I e das ligações transversais entre as suas 

moléculas (BRASILEIRO FILHO et at, 1994; COTRAN et al, 1989). 

 

1.4) Biomateriais 

 

Nas aplicações de implantes, poucos materiais atendem às exigências 

de força, resistência à corrosão (resistência à deterioração por eletrólitos 

líquidos), biocompatibilidade (inércia) e textura (regularidade) (GREER & 

PEARSON, 1998). 

 

Os primeiros materiais utilizados nas aplicações de implantes eram 

metais e ligas. A literatura tem início por volta de 1860, quando as técnicas 

cirúrgicas assépticas começaram a ser adotadas. As aplicações ortopédicas 

foram amplamente adotadas na forma de placas, parafusos e fios metálicos 

(GREER & PEARSON, 1998). 

 

No final do século dezenove, cerâmicas foram utilizadas em implantes, 

sendo utilizadas amplamente a partir dos anos 50. Atualmente, existem 

substitutos adequados para o osso (na forma de hidroxiapatita) para os defeitos 

de preenchimento, ou como componentes das articulações. Além disto, foram 

desenvolvidos materiais bioativos baseados em cerâmica de vidro, nos quais 

os meios cristalinos são significativamente menores que os ocorrentes nos 

materiais cerâmicos. Estes materiais oferecem melhora quanto à força e 

resistência à fragmentação (GREER & PEARSON, 1998). 

 

O tipo de biomaterial a ser utilizado depende se a sua aplicação se dará 

em conjunto com tecido mole ou rígido. A força e a resistência à corrosão e a 

compatibilidade tornam-se parâmetros importantes, que devem ser levados em 

consideração. Os polímeros de carbono e muitos outros polímeros são 

adequados para dispositivos que entram em contato com o sangue. Os 

principais materiais poliméricos de implante são a borracha de silicone (a mais 

amplamente utilizada), polietileno, Dacron (tetraftalato de polietileno), Teflon 

(politetrafluoroetileno), poliuretano, polimetil-metacrilato e polipropileno. 
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Atualmente, estão sendo efetuadas melhorias também nos biomateriais 

convencionais, e muitos polímeros relativamente novos estão encontrando 

campo de aplicação (GREER & PEARSON, 1998). 

 

1.4.1) Enxertos 

 

A cirurgia reconstrutiva lida com o reparo de defeitos e malformações de 

natureza congênita ou adquirida. Os enxertos vêm ganhando um papel 

fundamental nesses reparos, pois possuem um risco menor de causar rejeição 

por parte dos tecidos (PAVLETIC, 1998). 

 

Os enxertos podem ser classificados como: (1) auto-enxertos (enxertos 

autógenos) – os locais receptor e doador estão situados no mesmo animal; (2) 

alo-enxertos (homo-enxertos) – os locais receptor e doador estão situados em 

animais geneticamente deficientes, mas pertencentes à mesma espécie; (3) 

xeno-enxertos (hetero-enxertos) – os locais receptor e doador encontram-se 

em animais de espécies diferentes, e (4) iso-enxertos – um enxerto entre 

gêmeos idênticos ou entre híbridos de F1 produzidos pelo cruzamento de 

linhagens endogâmicas. Clinicamente os auto-enxertos são o tipo mais bem 

sucedido de enxertia, porque o enxerto e o hospedeiro são geneticamente 

idênticos (SWAIM, 1998). 

 

O leito receptor deve ser sadio, estar isento de fragmentos, tecido 

necrosado e infecção, deve estar bem vascularizado e o tamanho do enxerto 

deve ser compatível com o tamanho do leito. Retalhos adequadamente 

desenvolvidos e transferidos podem sobreviver em leitos avasculares 

(PAVLETIC, 1998; SWAIM, 1998). Os enxertos são aplicados em tecido de 

granulação sadio ou sobre superfície cruenta que esteja suficientemente 

vascularizada para que possa produzir cicatrização. Uma superfície 

suficientemente vascularizada para a produção de tecido de granulação pode 

ser uma superfície criada cirurgicamente (SWAIM, 1998). 

 

Logo após a aplicação, uma rede de fibrina adere o enxerto ao seu leito, 

e os seus filamentos se retraem, tracionando o enxerto até que ocorra a íntima 
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aposição do leito. Fibroblastos, leucócitos e fagócitos invadem a rede de 

fibrina, convertendo-a numa rede de tecido fibroso entre o enxerto e o leito. 

Ocorre o progressivo ganho de força entre o enxerto e o leito, e o maior ganho 

se dá durante as primeiras oito horas subseqüentes à aplicação do enxerto. O 

ganho na força de aderência tem continuidade com a estimulação da rede de 

fibrina na formação de tecido fibroso, até que esteja presente a união completa, 

por volta do décimo dia do período pós-operatório. Com o tempo, o colágeno 

passa por processo de maturação entre o enxerto e o leito. Esta maturação é 

responsável por qualquer retração ocorrente no enxerto (SWAIM, 1998). 
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2. OBJETIVOS 
 
2.1) Gerais: 
 

Vários materiais de enxertia vêm sendo amplamente utilizados em 

função de sua reação no local de implantação, pois causam poucos efeitos 

adversos, quando comparados com os implantes sintéticos. Os materiais mais 

comumente aplicados são o pericárdio bovino, membrana amniótica, peritônio 

e a túnica vaginal, que são aplicados em cirurgias reconstrutivas das diversas 

áreas da medicina (VICENTI e cols, 2002). 

Em vista disso, este trabalho tem o intuito de demonstrar a eficácia da 

túnica albugínea como biomaterial de enxertia em reparos de parede 

abdominal a fim de proporcionar mais uma opção de material e técnica para o 

cirurgião e melhores chances de cura para o paciente, possibilitando um 

retorno rápido as suas funções normais. 

 

2.2) Específicos: 

 

a. Descrever histologicamente o sistema de fibras colágenas do tecido 

conjuntivo de três grupos utilizados na laparorrafia experimental: o grupo 

controle, o grupo simulação e o grupo teste com 7, 35 e 60 dias pós-

operatório. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1) Animais 

 

 Este trabalho de Conclusão de Curso é continuação da tese de 

Doutorado intitulada “Enxerto de Túnica Albugínea como Reforço de Parede 

Abdominal em Cães” da Professora Doutora Viviane Alexandre Nunes, 

orientadora deste trabalho, realizada na Universidade Federal do Rio de 

Janeiro. Desta forma os animais que foram utilizados para a experimentação 

estiveram sob seus cuidados durante sua tese de Doutorado. 

 

 Foram submetidos ao experimento segundo as normas do Colégio 

Brasileiro de Experimentação Animal (COBEA, 2000) doze cães, machos, sem 

raça definida (SRD), pesando em média 15kg, não castrados e adultos. Eles 

foram divididos aleatoriamente em três grupos assim especificados: grupo 

controle (grupo C), grupo simulação (grupo S) e grupo teste (grupo T). No 

grupo C, composto por dois cães, foi realizada a coleta da túnica albugínea e 

segmento de cinco centímetros da parede abdominal da linha média. No grupo 

S, composto por cinco animais, foi realizada orquiectomia e celiotomia 

longitudinal mediana retro-umbilical de cinco centímetros seguida de 

laparorrafia utilizando Polipropileno 3-0, respeitando o mesmo tempo do grupo 

teste. No grupo T, composto por cinco animais, foi realizada orquiectomia para 

a retirada da túnica albugínea e celiotomia longitudinal mediana retro-umbilical 

de cinco centímetros seguida de laparorrafia utilizando o enxerto da túnica 

albugínea preparada e afixada por fio de Polipropileno 3-0 a fim de reforçar a 

sutura. 

 

3.2) Obtenção, preparo e aplicação do enxerto 

 

 Para a obtenção da túnica albugínea, foi realizada a orquiectomia nos 

cães. O enxerto foi preparado através da abertura do testículo no seu eixo 

longitudinal, seguida de retirada do parênquima testicular com a borda não 

cortante do bisturi e lavagem com solução salina fisiológica, sendo o mesmo 
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mantido sob gaze umedecida na mesma solução até a sua aplicação conforme 

GOLDSTEIN & BLUMBERG (1988). 

 

 

 

 

 

3.3) Laparotomia e Laparorrafia 

 

 Foi realizada a antissepsia da região abdominal e da bolsa escrotal dos 

cães com solução de polivinilpirrolidona-iodo (PVPI) a 10% e adotados os 

métodos clássicos de assepsia para isolamento do campo operatório. 

 

 No grupo teste, realizou-se a celiotomia longitudinal mediana retro-

umbilical conforme MATERA (1981), seguida da aplicação da túnica albugínea 

a fresco autógena com reforço da sutura com fio Polipropileno 3-0. A 

laparorrafia foi concluída empregando-se o mesmo padrão de sutura e fio. 

  

 No grupo simulação, procedeu-se como no grupo teste, com exceção da 

aplicação do enxerto. No grupo controle, foi realizada orquiectomia para 

obtenção da túnica albugínea íntegra para análise histológica. 

Figura 10: Seqüência de preparo da túnica albugínea após orquiectomia, onde em 
(A) observa-se a retirada do epidídimo; em (B) abertura do testículo no seu eixo 
longitudinal; em (C) observação do testículo aberto; em (D) retirada do parênquima 
testicular com a borda não cortante do bisturi; em (E) vista da túnica depois da 
retirada parcial do parênquima testicular; e em (F) observação da túnica após a 
retirada total do parênquima testicular, UFF, 2007. 
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3.3) Avaliação Microscópica 

 

3.3.1) Processamento Histológico 

  

 Nos grupos S e T, os animais foram reoperados para a coleta de biópsia 

no 7º, 35º e 60º dia pós-cirúrgico a fim de se avaliar as características 

histológicas do tecido conjuntivo local, a reação tecidual e o processo 

cicatricial. A nova cirurgia consistiu em retirar um segmento de cinco 

centímetros englobando o enxerto e a parede abdominal que foi acondicionado 

em recipiente próprio contendo solução de formaldeído tamponada a 10%.  

 

 Após a etapa de fixação, as peças foram clivadas com atenção para o 

enxerto, os limites da ferida e a área de sutura e desidratadas em soluções 

alcoólicas de concentração crescente, diafanizadas em xilol, embebidas e 

incluídas em parafina. 

 

 Os cortes de 5 micrômetros foram efetuados em micrótomo Leica – RM 

2125 RT. Foram utilizadas duas colorações distintas para observação 

microscópica: 

Figura 11: Seqüência de aplicação da túnica albugínea na celiotomia abdominal 
realizada no grupo teste onde de (A) a (D) observamos a aplicação dos pontos de 
reparo; na (E) o enxerto após a realização da sutura; e (F) a dermorrafia da parede 
abdominal e da região pré-escrotal, UFF, 2007. 
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a. Hematoxilina e Eosina (HE), segundo PROPHET et al (1994) 

b. Tricrômico de Gomori 

 

3.3.2) Microscopia óptica 

 

Para as análises microscópicas, foram utilizados um sistema de vídeo-

microscopia com microscópio Leica DMRBE e objetivas planocromáticas  

(Leica, Weltzlar, Alemanha). Os cortes foram analisados nas lentes de 10, 20 e 

40x. 
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4. RESULTADOS 
 

Na avaliação histológica da túnica albugínea do grupo controle pela 

coloração de Tricrômico de Gomori, observou-se, em um corte longitudinal da 

túnica, sua região externa contendo fibras colágenas dispostas paralelamente 

caracterizando um tecido conjuntivo denso modelado, e sua região interna com 

algumas fibras musculares lisas. Além disso, foi possível visualizar a túnica 

vasculosa rica em vasos sanguíneos que se seguiu logo após a zona interna 

da túnica albugínea. Os vasos da túnica vasculosa mostraram-se envoltos por 

um tecido conjuntivo denso modelado que se tornava frouxo à medida em que 

se aproximava do parênquima testicular (Figura 13).  

 

A coloração realizada por Hematoxilina e Eosina não permitiu a distinção 

entre a camada interna e externa da túnica albugínea, mas de modo 

semelhante ao Tricrômico de Gomori, evidenciou a túnica vasculosa com 

artérias e veias (Figura 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Corte longitudinal da túnica albugínea do 
grupo controle onde pode-se observar a túnica 
vasculosa e a região da túnica albugínea propriamente 
dita. (Hematoxilina e Eosina, 10x) 
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Na avaliação histológica dos fragmentos extraídos da parede abdominal 

com sete dias pós-operatório do grupo simulação observou-se uma 

musculatura com estrias transversais e núcleos periféricos envolta por um 

tecido conjuntivo frouxo (endomísio) evidenciando as características normais 

da musculatura. A linha alba apresentou-se como um tecido conjuntivo com 

uma vascularização perimuscular (Figura 15), já que o tecido muscular era o 

tecido íntegro por onde os vasos poderiam chegar até a ferida e ajudar no 

processo cicatricial. Ainda foi observada grande presença de células 

sanguíneas entre as fibras colágenas e poucos focos de polimorfonucleraes, 

indicando um ligeiro processo inflamatório (Figura 14).  

 

Figura 13: Corte longitudinal da túnica albugínea do grupo 
controle evidenciando a zona externa constituída de tecido 
conjuntivo denso modelado (verde) e a zona interna com 
musculatura lisa (vermelho). O corte ainda permite a visualização 
da túnica vasculosa com grandes vasos sanguíneos (Coloração 
Tricrômico de Gomori, 10x). 
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O grupo teste do mesmo período apresentou características musculares 

semelhantes ao grupo simulação, mas sua linha alba acrescida do enxerto 

apresentou numerosos focos de polimorfonucleares que se localizavam na 

borda da ferida, juntamente com uma vascularização perimuscular (Figura 16) 

como no grupo simulação, o que pode indicar um processo inflamatório maior 

devido a presença de um tecido diferente àquela região. Além disso, foi 

observada uma intensa proliferação de fibroblastos e a presença de muitas 

células sanguíneas entre as fibras colágenas (Figura 17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*

**

*

*

***
*

*

Músculo estriado esquelético

Endomísio

*

*

**

*

*

***
*

*

Músculo estriado esquelético

Endomísio

 

Figura 14: Corte transversal da parede abdominal do grupo simulação aos 7 dias 
pós-operatório evidenciando a musculatura com características normais e uma 
vascularização perimuscular da linha alba (conjuntivo em verde), com artérias 
(asterístico preto) e veias (asterístico vermelho). (Tricrômico de Gomori, 10x). 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Corte transversal da parede abdominal do 
grupo simulação aos 7 dias pós-operatório 
evidenciando a musculatura estriada esquelética, a 
linha alba com suas fibras colágenas, uma artéria 
muscular próxima ao músculo (asterístico preto) e 
poucos núcleos de fibroblastos. (Tricrômico de 
Gomori, 40x). 

Enxerto com polimorfonucleares Linha alba após cirurgia

Polimorfonuclear

Enxerto com polimorfonucleares Linha alba após cirurgia

Polimorfonuclear

Figura 17: Corte transversal da parede abdominal do grupo teste aos 7 dias 
pós-operatório evidenciando muitos polimorfonucleares na região do enxerto e 
a linha alba em processo de cicatrização após a operação. (Tricrômico de 
Gomori, 10x). 

 

Figura 16: Corte transversal da parede 
abdominal do grupo teste aos 7 dias 
pós-operatório evidenciando a mus-
culatura com vascularização peri-
muscular contendo artérias musculares 
(asterístico preto) e veias (asterístico 
vermelho). (Tricrômico de Gomori, 10x). 
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Na avaliação histológica dos fragmentos extraídos da parede abdominal 

com 35 dias pós-operatório do grupo simulação não foram localizados muitos 

vasos sanguíneos nas bordas da ferida e já não havia mais a presença de 

polimorfonucleares, indicando o fim do processo inflamatório. O tecido 

conjuntivo da linha alba apresentou sua característica de denso modelado e a 

musculatura também apresentou características normais (Figura 18). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Já no grupo teste do mesmo período, o tecido conjuntivo local 

apresentou uma intensa proliferação de fibroblastos e a presença de muitos 

vasos sanguíneos tanto de pequeno quanto de médio diâmetro. Isso pode se 

dever ao fato de a túnica albugínea ter servido como base para o processo 

cicatricial ou por ela também ter colaborado, como tecido, para a reparação da 

Linha alba
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esquelético

Artéria muscular

Veias

Linha alba
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Figura 18: Corte transversal da parede abdominal do grupo simulação aos 35 dias 
pós-operatório mostrando a musculatura e a linha alba com características 
normais, além de alguns vasos próximos ao músculo. (Tricrômico de Gomori, 10x). 
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ferida. Observaram-se ainda feixes nervosos com células de Schwann (Figuras 

20 e 21) e uma grande vascularização próxima ao músculo estriado esquelético 

(Figura 19), de onde poderiam estar vindo novos vasos para a reparação. Não 

foram encontrados polimorfonucleares, indicando, assim como no grupo 

simulação, o fim do processo inflamatório. 
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Figura 19: Corte transversal da parede abdominal do grupo teste aos 35 dias pós-
operatório mostrando a musculatura e enxerto altamente vascularizado. Além 
disso, é possível visualizar uma intensa proliferação fibroblástica (Tricrômico de 
Gomori, 10x). 
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Feixe nervosoFeixe nervoso

Figura 20: Corte transversal da parede abdominal do grupo teste aos 35 dias pós-
operatório com presença de feixe nervoso, grande quantidade de vasos sanguíneos e 
uma intensa proliferação fibroblástica. (Tricrômico de Gomori, 10x). 

Figura 21: Corte transversal da parede abdominal do grupo teste aos 35 dias 
pós-operatório evidenciando as células de Schwann do feixe nervoso e grade 
quantidade de vasos de pequeno diâmetro. (Tricrômico de Gomori, 40x). 
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Na avaliação histológica dos fragmentos do grupo simulação aos 60 dias 

pós-operatório, observou-se ausência das características de inflamação como 

no grupo 35 dias, indicando o fim da cicatrização. Tanto a musculatura quanto 

a linha alba apresentavam características normais de tecido muscular e tecido 

conjuntivo, respectivamente. No grupo teste do mesmo período, também não 

foi observado processo inflamatório e nem a intensa proliferação fibroblástica 

vista nos dois grupos testes anteriores. A musculatura, assim como no grupo 

simulação, apresentou características normais. Entretanto houve a presença de 

muitos vasos ao redor da musculatura, e não havia mais resquícios da túnica 

albugínea, indicando sua total absorção local. 
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Figura 22: Corte transversal da parede abdominal do grupo simulação aos 60 
dias pós-operatório evidenciando a musculatura e a linha alba com 
características normais e processo de cicatrização concretizado. (Tricrômico de 
Gomori, 10x). 
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Figura 23: Corte transversal da parede abdominal do grupo teste aos 60 dias pós-
operatório evidenciando a musculatura e a linha alba com características normais e 
processo de cicatrização concretizado. Além disso, pode-se perceber uma maior 
vascularização perimuscular em comparação ao grupo simulação. (Tricrômico de 
Gomori, 10x). 
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5. DISCUSSÃO 
 
 Neste trabalho estudamos a utilização da túnica albugínea autóloga 

como um novo biomaterial a ser utilizado na clínica cirúrgica de pequenos 

animais. Os resultados obtidos através da análise histológica apontaram a 

túnica como um excelente biomaterial de enxertia em laparorrafias por 

promover uma intensa angiogênese local e/ou por contribuir com sua própria 

vascularização, além de mostrar uma intensa proliferação fibroblástica que 

corrobora na produção de fibras colágenas e de matriz extracelular, 

componentes essenciais do tecido conjuntivo.   

 A túnica ainda promoveu um alívio da fibrose tecidual apesar de mostrar 

um aumento do processo inflamatório dias após o seu implante, sendo 

completamente absorvida após 60 dias depois da cirurgia. 

 

5.1) Túnica albugínea 

 

Na avaliação da túnica albugínea do grupo controle foram observadas as 

mesmas características histológicas descritas por MIDDENDORF (2002). A 

túnica albugínea apresentou tanto sua região interna, rica em fibras musculares 

lisas, quanto externa, caracterizada pelo tecido conjuntivo denso modelado. 

Além disso, foi observada a túnica vasculosa envolta por tecido conjuntivo 

frouxo. O corte não nos permitiu a visualização do epiorchium e nem do 

conjuntivo submesotelial, assim como não foram observadas características 

histológicas do parênquima testicular. 

 

5.2) Histologia dos grupos teste e simulação 

 

 Na avaliação histológica do grupo simulação aos sete dias pós-

operatório foram observados raríssimos focos de polimorfonucleares como 

descrito por ANDRADE (1995), BRASILEIRO FILHO et al (1994), COTRAN et 

al (2000), FOWLER (1993), JOHNSTON (1979) e SABISTON & LYERLY 

(1996). Além disso, a linha alba apresentou uma vascularização perimuscular, 

justamente pelo músculo ser o tecido íntegro que ajudou na liberação de 

fatores como VEGF, FGF, EGF e TNF para a angiogênese local (COTRAN et 
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al, 1989). O grupo teste do mesmo período diferiu do grupo simulação por 

apresentar muito mais focos de polimorfonucleares, em vista da invasão de 

leucócitos e fagócitos que ocorre à presença do enxerto (SWAIM, 1998). Esses 

focos de polimorfonucleares localizavam-se na borda da ferida, próximo à 

musculatura, o tecido pelo qual haveria a migração celular e liberação de 

fatores que ajudariam na fase inflamatória do processo cicatricial (ANDERSON 

& SCOTTI, 1980; FOWLER, 1993; COTRAN et al, 2000). A intensa proliferação 

fibroblástica observada na avaliação histológica pode ser explicada pela 

presença dos polimorfonucleares que promovem a liberação de fatores como 

TGF-β e PDGF que ativam os fibroblastos para iniciar a atividade de reparo 

tecidual. Esses fatores são capazes de fazer a ativação dos fibroblastos em 

miofibroblastos, além de promoverem a ativação destas células para o início da 

síntese de matriz extracelular e fibras colágenas para reconstituição tecidual 

(FOWLER, 1993; COTRAN et al, 2000; JUNQUEIRA & CARNEIRO, 2004; 

WERNER et al, 2007).   

 

 Na avaliação histológica do grupo simulação aos 35 dias pós-operatório, 

observamos, conforme descrito por ANDERSON & SCOTTI (1980) e 

BRASILEIRO FILHO et al (1994), a formação de um tecido conjuntivo menos 

vascularizado o que corrobora com nossos resultados, pois foram observados 

poucos vasos sanguíneos no fragmento analisado microscopicamente. 

Entretanto, o grupo teste do mesmo período cirúrgico não apresentou as 

mesmas características histológicas. Ao contrário, encontramos inúmeros 

vasos sanguíneos indicando uma grande angiogênese e vascularização da 

ferida, o que pôde ter colaborado para a aceleração do processo cicatricial. 

LOQMAN et al (2004) ao aplicarem a túnica vaginal na herniorrafia 

diafragmática em cães, observaram que o biomaterial se incorporou ao tecido 

receptor com crescimento de fibra muscular jovem e formação de 

neovascularização volumosa entre o tecido, corroborando com os achados do 

presente estudo.  

 

A grande quantidade de vasos sanguíneos pode ser explicada pela 

liberação de fatores angiogênicos pelos fibroblastos, como o FGF-2 e pela 

degranulação de mastócitos que liberam VEGF, FGF, EGF e TNF, todos 
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fatores que estimulam a formação de novos vasos sanguíneos. (SINGER et al, 

1999; COTRAN et al, 1989; FOWLER, 1993; BRASILEIRO FILHO et al, 1994). 

 

 Além disso, o grupo teste aos 35 dias exibiu uma proliferação 

fibroblástica muito mais intensa do que o grupo simulação.  Isto pode se dever 

à síntese do fator PDGF produzido pelos macrófagos e plaquetas, que expõem 

os receptores dos fibroblastos a outros fatores de crescimento como o FGFβ, 

uma citocina que tem função mitótica, sintetizada pelos próprios fibroblastos e 

IL-1, TNF e TGF, também produzidos por macrófagos (BRASILEIRO FILHO 

et al, 1994). 

 

Em ambos os grupos aos 35 dias pós-operatórios não foram localizados 

focos de polimorfonucleares, indicando o fim da fase inflamatória 

(FRANCISCHETTI et al, 2009). 

 

Na avaliação histológica do grupo simulação e grupo teste aos 60 dias 

pós-operatório observamos a reparação completada e organizada, onde, no 

grupo teste, não havia mais o enxerto. Isso caracteriza a conclusão do 

processo cicatricial fisiológico descrito por ANDRADE (1995), BRASILEIRO 

FILHO et al (1994), COTRAN et al (2000), FOWLER (1993), JOHNSTON 

(1979) e SABISTON & LYERLY (1996). Entretanto, o grupo onde foi aplicada a 

túnica albugínea apresentou uma maior vascularização periférica, não 

encontrada no grupo simulação, demonstrando a importância da túnica no 

processo de angiogênese e vascularização o que corrobora com os achados 

de LOQMAN et al (2004). 

 

Apesar de o nosso estudo demonstrar a eficiência da túnica albugínea 

como biomaterial, não pudemos elucidar se a sua eficiência em acelerar o 

processo cicatricial através da angiogênese se deve a sua própria 

vascularização ou por ela servir apenas como base para o processo cicatricial. 

Além disso, não pudemos determinar o período exato até onde a túnica 

albugínea atuou como um biomaterial na laparorrafia, já que o grupo teste e 

simulação aos 60 dias pós-operatório apresentaram as mesmas características 

da conclusão do processo cicatricial (Figura bla). 
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Independentemente de existir muitos estudos na área de biomateriais, 

ainda existe dificuldade em obter referências bibliográficas sobre a aplicação 

de túnica albugínea como biomaterial. Por isso, faz-se necessária a 

continuação de estudos com este material biológico dentro da clínica cirúrgica. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Figura 24: Esquema ilustrando os resultados obtidos dentro dos experimentos realizados. 
Faz-se necessária a continuação dos estudos com túnica albugínea autóloga para a 
determinação do momento exato até onde a túnica albugínea atuou como biomaterial na 
cirurgia experimental. 
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6. CONCLUSÃO 
 

 Nas condições do experimento aqui apresentado pode-se concluir que: 

 

1. A túnica albugínea autóloga é um biomaterial de fácil obtenção e 

utilização, servindo como excelente substrato no reparo de parede 

abdominal em cães.  

 

2.  O enxerto de túnica albugínea como reforço da parede abdominal em 

cães, promove a precocidade da cicatrização. 
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