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RESUMO 
 
Objetivo: Comparar a reconstrução de segmentos do corpo cavernoso com 
matrizes de origem homóloga, quando semeadas com células-tronco 
mesenquimais não autólogas, e quando estas células-tronco mesenquimais 
são injetadas por via intravenosa.. 
Métodos: Foram utilizados 16 coelhos da linhagem "Nova Zelândia", com 
aproximadamente 3 Kg, idade aproximada de 6 meses, divididos em 3 
grupos Grupo A (n=4) Reconstrução do corpo cavernoso com matriz 
homóloga descelularizada Grupo B (n=6) - Reconstrução do corpo 
cavernoso com matriz semeada com células-tronco mesenquimais em 
matriz homóloga descelularizada; Grupo C (n=6)- Reconstrução do corpo 
cavernoso com matriz homóloga descelularizada seguido de infusão venosa 
de células-tronco mesenquimais. A matriz homóloga foi obtida em 
abatedouro comercial e descelularizada com triton X100 e hidróxido de 
amônio. A matriz foi interposta entre os dois cotos do corpo cavernoso 
seccionado em sua porção central e suturada com pontos separados. As 
células-tronco mesenquimais foram obtidas por punção e aspiração de 5 mL 
do líquido da medula óssea da crista ilíaca de coelhos, e cultivadas “in vitro”. 
Todos os grupos foram avaliados na décima segunda semana de pós-
operatório. Quanto ao aspecto macroscópico avaliou-se o enchimento 
venoso distal dos corpos cavernosos. Para a avaliação do processo de 
reparação dos implantes as peças cirúrgicas foram submetidas a coloração 
com hematoxilina e eosina e imunoistoquímica com os anticorpos primários 

anti - actina de músculo liso e anti fator VIII para avaliação de células 
musculares lisas e endotélio, respectivamente. Um animal de cada grupo foi 
submetido a cavernosometria 
Resultados: Três animais do grupo B e três do grupo C apresentaram 
enchimento do corpo cavernoso à jusante do local de interposição da matriz 
no momento da eutanásia, o que não ocorreu em nenhum coelho do grupo 
A. O animal do grupo B atingiu à cavernosometria pico pressórico de 50 cm 
de H2O, o animal do grupo C pico pressórico de 110 cm de H2O, e o do 
grupo A pico de 20 cm de H2O. Na avaliação histológica, em todos os 
grupos houve grande deposição de colágeno, sendo que nos animais dos 
grupos B e C haviam áreas semelhantes a trabéculas de tecido cavernoso, 
com feixes musculares lisos organizados, formando seios venosos com 
neovascularização evidente. No animais do grupo A as áreas de músculo 
liso estavam desorganizadas e sobrepostas às areas em que ocorreu 
grande deposição de colágeno, formando apenas poucos seios venosos. 
Não houve diferença estatística entre os três grupos estudados quanto à 
quantidade de músculo liso e endotélio por avaliação imunoistoquímica.  
Conclusão: A reconstrução do corpo cavernoso utilizando matrizes 
descelularizadas e celulas tronco mesenquimais injetadas por via 
intravenosa ou semeadas diretamente é possível, havendo crescimento de 
tecido semelhante ao corpo cavernoso nativo. Não foram observadas 
diferenças significantes quando as células-tronco foram semeadas 
diretamente na matriz ou infundidas por via intravenosa.  
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ABSTRACT 
 
Objective: To compare the reconstruction of entire cross-sectional segments of 
corpus cavernosum when they are seeded with non-autologous mesenchymal 
stem cells and when this stem cells are infused by intravenous injection. 
Methods: Sixteen New Zealand white rabbits, weighting 3 kg, and aged 6 
months were distributed in three groups: Group A (n=4)- reconstruction of the 
corpus cavernosum using homologous decellularized matrices, Group B (n=6) - 
reconstruction of the corpus cavernosum using homologous decellularized 
matrices seeded with mesenchymal stem cells Group C (n=6) - reconstruction 
of the corpus cavernosum using homologous decellularized matrices submitted 
to intravenous infusion of mesenchymal stem cells. The homologous matrices 
were obtained in commercial slaughterhouses and decellularized with triton 
X100 and ammonium hydroxide. The matrices were interposed between the two 
stumps of the sectioned corpus cavernosum of the animal host on its central 
portion and sutured with interrupted stitches. The mesenchymal stem cells were 
obtained by bone marrow aspiration of the iliac crest and cultivated “in vitro”. All 
groups were evaluated at the twelfth postoperative week. The venous filling 
aspect of the distal end of the corpus cavernosum was evaluated. To assess 
the reparatory process surgical specimens were submitted to hematoxylin and 
eosin staining protocol in addition to immunohistochemistry assessment with 
anti a-smooth muscle actin and anti factor VIII primary antibodies for evaluation 
of both smooth muscle cells and endothelium. Cavernosometry was done in 
one animal of each group. 
Results: Three animals on group B and three animals on group C presented 
full filling of distal end of at time of euthanasia. No animals in group A presented 
filling of the corpus cavernosum. At cavernosometry the animal on group B 
attained 50 cmH2O, on group C 110 cmH2O and the animal on group A 20 
cmH2O. The histologic evaluation showed in all groups great collagen 
deposition. Animals from groups B and C presented trabecular areas 
“cavernous-like” tissue with organized muscular bundles and venous sinus with 
neovascularization. Animals from group A presented disorganized smooth 
muscle areas with collagen and few sinuses. There were no statistical 
difference between the three groups with regard to the amount of smooth 
muscle and endothelium on immunohistochemical evaluation. 
Conclusion: The reconstruction of corpus cavernosum using descellularized 
matrices and mesenchymal stem cells, either by intravenous injetion or directly 
seeded is possible, with growth of “corpus cavernosum-like tissue”. There were 
no significant differences when the stem cells were directly seeded in the 
matrices or administred by intravenous injection.  
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1. INTRODUÇÃO 
 

O pênis é formado por dois corpos cavernosos e um corpo esponjoso, 

que envolve a uretra e forma a glande, cuja concavidade cobre as terminações 

cegas dos corpos cavernosos. Os corpos cavernosos são duas colunas de 

corpos pareados no dorso peniano, cada coluna sendo formada por uma túnica 

fibrosa, chamada túnica albugínea, que envolve uma rede de espaços em 

forma de sinusóides, cobertos por endotélio e separados por trabéculas de 

tecido conjuntivo denso e músculo liso. O sangue chega aos corpos 

cavernosos a partir das artérias cavernosas, preenchendo os sinusóides, 

sendo então drenado por veias que se esvaziam na veia dorsal profunda. O 

relaxamento da musculatura lisa permite o enchimento dos sinusóides, o que, 

associado à compressão e oclusão das veias contidas pela túnica albugínea, 

levam à ereção. 

A reconstrução peniana é um procedimento complexo, porém 

necessário no tratamento de anomalias congênitas que podem envolver desde 

a agenesia total do órgão até anomalias como o complexo extrofia-epispadia, 

distúrbios de diferenciação sexual e hipospádias proximais(1). Anomalias 

adquiridas como nos casos de traumas, infecções, neoplasias e mesmo nos 

casos de redesignação de sexo também podem necessitar de um menor ou 

maior grau de reconstrução genital. O objetivo seria reconstruir um falo 

esteticamente aceitável, que permita manter relações sexuais adequadas.  

Para a reconstrução total do pênis, diferentes táticas tem sido utilizadas, 

quase todas envolvendo a confecção de retalhos cutâneos e utilizando técnicas 

de microcirurgia. São técnicas complexas, que levam inevitavelmente a grande 

morbidade, tanto da área doadora como da receptora e, embora elas consigam 

eventualmente dar uma aparência razoável ao pênis, quase nunca permitem a 

recuperação funcional do órgão(2-4). Além disso, complicações como infecções, 

erosões ou fístulas causadas pelas próteses são frequentes e, como os 

enxertos e retalhos não tem receptores específicos para os andrógenos, não 

existe um crescimento semelhante ao de um pênis normal quando estes 

pacientes atingem a puberdade(3).  

Assim, estas reconstruções, além de envolver técnicas extremamente 

complexas, são inadequadas pela grande dificuldade de obtenção de tecido 
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autólogo. Uma alternativa que vem ganhando cada vez mais adeptos é a 

utilização de técnicas de engenharia de tecidos para reconstrução e 

regeneração de órgãos. Pode-se utilizar matrizes extracelulares 

descelularizadas, que servem de arcabouço para guiar o crescimento do novo 

tecido. As novas células povoam a matriz a partir do tecido nativo adjacente ou 

são provenientes da expansão “in vitro” de células obtidas de um fragmento do 

próprio órgão. Em geral necessita-se de um pequeno número de células para 

iniciar uma cultura e, as células após serem multiplicadas, são semeadas nas 

matrizes acelulares que servem como arcabouço para o seu crescimento e 

como veículo para seu transplante, de forma a manter a arquitetura do órgão 

que se irá reconstruir.  

As matrizes extracelulares utilizadas nas reconstruções de órgãos 

podem ser de origem natural ou sintética. Ainda não existem matrizes sintéticas 

que possam ser usadas na reconstrução dos corpos cavernosos devido à sua 

complexa estrutura. Já as matrizes naturais, quando descelularizadas, mantém 

suas proteínas de sustentação juntamente com os diferentes fatores de 

crescimento próprios do tecido(5). Uma das maneiras de obter esta matriz 

natural é retirá-la de doador cadáver. As células doadoras são retiradas de 

fragmentos de tecidos obtidos do receptor, que são então expandidas em 

cultura e posteriormente reimplantadas (6-10). 

Os corpos cavernosos possuem células musculares lisas, células 

endoteliais e fibroblastos(11). Fragmentos de tecidos retirados de pacientes 

submetidos a intervenções cirúrgicas no pênis foram utilizados para realizar 

cultura de células musculares lisas, e as células foram capazes de crescer em 

cultura. Estas células foram semeadas em polímeros biodegradáveis, sendo 

posteriormente implantadas em tecido subcutâneo de camundongos atímicos. 

O tecido foi examinado após eutanásia em diferentes momentos, sendo 

demonstrada a presença de musculatura lisa. A manutenção do fenótipo 

tecidual “in vivo” foi confirmada por exame histológico utilizando técnicas 

imunoistoquímicas e western-blot a partir de anti-corpos anti--actina(12). 

Outras linhagens de células derivadas da musculatura lisa e do endotélio do 

corpo cavernoso foram utilizadas com o intuito de melhorar a vascularização do 

enxerto(13).  
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Em estudo experimental utilizando coelhos, corpos cavernosos 

homólogos foram descelularizados, semeados seqüencialmente por células 

musculares lisas e endoteliais autólogas, permitindo o implante de um 

segmento de 0,7cm de comprimento. Na avaliação morfológica pôde-se 

observar o crescimento de musculatura lisa e intensa rede de 

neovascularização. A medida da pressão dos corpos cavernosos mostrou que 

o enxerto povoado com células do próprio animal teve resultados melhores do 

que os do enxerto sem células (6). Matrizes semelhantes foram implantadas no 

tecido subcutâneo de camundongos atímicos, porém ao invés de semear 

células do próprio animal na matriz, utilizou-se células musculares de pênis 

humano. Os enxertos apresentaram uma arquitetura semelhante ao do corpo 

cavernoso nativo, com formação de uma importante rede vascular. Eles 

mantiveram contratilidade quando estimulados em campo elétrico, sugerindo 

que a função muscular estava mantida(7). 

Existem casos, no entanto, em que o corpo cavernoso pode estar 

ausente, ou casos em que não se dispõe de tecido nativo suficiente para 

realizar as culturas de tecido necessárias para celularizar as matrizes (2). 

Nestes casos, uma boa alternativa seria a utilização das células-tronco. 

Existem dois tipos de células-tronco; as células-tronco embrionárias e as 

células-tronco ditas adultas. As células-tronco embrionárias, obtidas a partir 

dos blastocistos, são consideradas pluripotentes, pois teriam a capacidade de 

se diferenciar em células dos três diferentes folhetos embrionários. Já as 

células-tronco adultas são consideradas multipotentes, pois conseguem se 

diferenciar somente em células de um mesmo folheto embrionário(14). 

Utilizando como definição para célula-tronco adulta o potencial de 

autorrenovação e sua capacidade de diferenciação, pode-se dizer que elas 

podem ser encontradas em todos os órgãos. Acredita-se que a característica 

mais importante destas células seja, na verdade, sua capacidade de 

manutenção da homeostase e integridade dos tecidos(15, 16). Em todos os 

tecidos, em geral, elas ficam separadas em regiões específicas, chamadas 

nichos, onde são mantidas em estado quiescente. Outras células, também 

presentes neste nicho, geram uma espécie de abrigo ou proteção, impedindo 

que elas sofram qualquer estímulo que as leve à diferenciação ou à 

proliferação exagerada. Nestes nichos elas seriam capazes de realizar a 
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reposição celular normal deste tecido específico e, quando porventura ocorre 

uma lesão, elas teriam a capacidade de migrar para o local da agressão, 

atraídas por uma série de quimiocinas(17). Elas são de fácil obtenção, através 

de um aspirado de medula óssea, e de cultivo pouco complexo. Já se 

demonstrou o papel imunomodulador das células-tronco mesenquimais que 

podem suprimir a resposta imune por inibição da proliferação de linfócitos T, 

linfócitos B, células “natural killers” e das células apresentadoras de antígenos, 

através de um mecanismo de secreção parácrino. As células-tronco 

mesenquimais migram ao órgão lesado atraídas por fatores quimiotáticos, 

repovoando os órgãos danificados. Apesar das evidências de que elas 

contribuam ativamente na regeneração tecidual, pouco se sabe dos 

mecanismos implicados nestes processos. 

Ao serem infundidas “in vivo” elas migram para áreas de lesão 

tecidual(18) e não são reconhecidas pelo sistema imune do hospedeiro, entre 

outras razões, por não expressar antígenos do complexo de 

histocompatibilidade maior (MHC) classe II(19, 20), além de suprimir a 

proliferação de células T(21, 22) e prejudicar a função de apresentação de 

antígenos das células dendríticas(23-25). A infusão sistêmica de células tronco 

mesenquimais foi usada com bons resultados na doença do enxerto versus 

hospedeiro após transplante de células tronco hematopoéticas. Neste estudo 

não houve diferença entre transplante singênico ou alogênico de células tronco 

(26); já existem evidências de que as células tronco adultas possam ser usadas 

no tratamento da disfunção erétil, quando injetadas diretamente no corpo 

cavernoso segundo experimentos em ratos(27, 28).  

Neste estudo pretende-se utilizar técnicas de engenharia de tecidos para 

construir um segmento de corpo cavernoso utilizando matrizes extra-celulares 

descelularizadas e repovoadas com células tronco mesenquimais. 
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2. OBJETIVO 

 
 
Objetivo Geral 
 
Reconstrução de um segmento do corpo cavernoso utilizando técnicas de 

engenharia de tecidos. 

 
 
Objetivo Específico 
 
Comparar a reconstrução de segmentos do corpo cavernoso com matrizes de 

origem homóloga, quando semeadas com células-tronco mesenquimais não 

autólogas, e quando estas células-tronco mesenquimais são injetadas por via 

intravenosa. 
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3. MÉTODOS 
 

O experimento foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal de São Paulo – Escola Paulista de Medicina (UNIFESP-

EPM) e aprovado com o número de protocolo: CEP 0924/08. 

 

3.1. Amostra 

 

Foram utilizados coelhos albinos (Oryctolagus cuniculus), machos, da 

linhagem Nova Zelândia, pesando entre 2,5 a 3 kg, com idade variando de 6 a 

8 meses, provenientes do centro de desenvolvimento de modelos 

experimentais para medicina e biologia da UNIFESP (CEDEME). Os animais 

foram mantidos no CEDEME, passando por um período de adaptação de sete 

dias, alojados em gaiolas individuais, à temperatura controlada de 22 ± 2°C, 

com ciclos de luz-escuridão de doze horas e alimentados com ração própria 

para espécie e água “ad libitum”. 

Os animais foram distribuídos aleatoriamente em três grupos: 

 

Grupo A (n=4) Reconstrução do corpo cavernoso com matriz homóloga descelularizada 

  

Grupo B (n=6) Reconstrução do corpo cavernoso com matriz semeada com células-

tronco mesenquimais em matriz homóloga descelularizada  

  

Grupo C (n=6) Reconstrução do corpo cavernoso com matriz homóloga descelularizada 

seguido de infusão intra-venosa de células-tronco mesenquimais 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grupo A 
Matriz sem 

células` 
 

N=4 

Grupo B 
Matriz com 

células 
 

N=6 

Grupo C 
Matriz infusão 

venosa de 
células 

N=6 
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3.2. Procedimentos 
 
 
 
3.2.1. Anestesia 
 

Os animais receberam medicação pré-anestésica com 2,4mg/kg (0,5mL) 

de maleato de acepromazina a 1% seguido de medicação anestésica com 

cloridrato de xilazina a 2%(2,0mL) e cloridrato de ketamina a 1% (1mL) na 

proporção de 2:1. Foi realizado bloqueio anestésico peniano com cloridrato de 

bupivacaína 0,25%. Os mesmos procedimentos anestésicos foram realizados 

no momento da punção medular. 

 
 
3.2.2. Preparação da matriz de colágeno 
 

 
Os corpos cavernosos que serviram como matrizes foram obtidos de 

coelhos sacrificados em abatedouros comerciais, e descelularizados por 

técnica de lise celular(6). Os corpos foram cortados próximo ao púbis e 

seccionados em segmentos de cerca de 1cm. Foram lavados com água 

destilada em um agitador magnético por 24horas a 4C para ocorrer lise das 

células existentes e remover os “debris” celulares. O material foi 

subseqüentemente tratado com Triton X 100 a 1%1* e hidróxido de amônia a 

0,1% em água destilada fresca e agitado em frasco a 4C por 10 a 14 dias. Os 

corpos foram então lavados com água destilada por 48 horas a 4C e em 

seguida colocados em solução salina tamponada com fosfato (PBS) por 24 

horas (Fig 1). Foram realizados exames histológicos utilizando hematoloxilina e 

eosina (HE) em amostras da matriz para confirmar a acelularidade, e utilizando 

coloração de picrosirius red para demonstrar a preservação de fibras 

colágenas. As matrizes foram então conservadas em glicerol a 87% a 4 oC. 

Antes de utilizadas as matrizes foram lavadas com PBS e incubadas com 

DMEM2* com 10% de SBF3* acrescidos de 10.000 Ul/L de penicilina e 

estreptomicina 50 mg/L por 2 dias, para retirar o glicerol. 

                                            
1* Sigma Chemical CO, Saint Louis, EUA 
2* Dulbecco’s modified Eagle’s medium– Sigma Chemical Company, St Louis, 
USA 
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Figura 1 – Matriz descelularizada de corpo cavernoso de 
coelho 

 
3.2.3. Cultura de células tronco mesenquimais 

 
3.2.3.1. Isolamento das células mononucleares  

 

Foram utilizados 5 coelhos da raça Nova Zelândia como doadores. Sob 

condições de assepsia realizou-se punção e aspiração de 5 mL do  líquido da 

medula óssea da crista ilíaca com agulha 16 G. As células mononucleares 

foram separadas por gradiente de densidade, utilizando solução de 

Histopaque*4 em tubo falcon, centrifugados a 1800 RPM por 30 min. Estas 

foram selecionadas e lavadas com PBS por duas vezes (1200 RPM, durante 5 

minutos). O “pellet” formado foi ressuspenso em DMEM low-glucose, 

suplementado com SBF a 15%. As células mononucleares foram colocadas em 

frascos de 25 ou 75 cm2 contendo DMEM adicionado de 15% de SBF e 

mantidas em incubadora com 5% de CO2 a 37oC. As culturas foram 

expandidas até atingir a quantidade de células necessárias para semear nas 

matrizes ou realizar infusão intravenosa de acordo com o grupo do animal 

(figura 2). 

 
 
 
 
 

                                                                                                                                
3* Soro Bovino Fetal- Gibco 
*4 Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, EUA 
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Figura 2 – A – Fotomicrografia de cultura de células-tronco de medula óssea de coelho em 
estado final de confluência B –Fotomicrografia de cultura primária de células-tronco 
mesenquimais de medula óssea de coelho. 

 
 
3.2.4. Semeadura de células na matriz de colágeno 
 

As células tronco mesenquimais foram semeadas na matriz 

descelularizada numa concentração de 20 x 106 células por mL, utilizando 

seringa de 1mL e agulha 23G. A cultura foi mantida em frasco com DMEM 

suplementado com 10% de soro bovino fetal, em incubadora, durante 7 dias 

até o momento da implantação. O meio de cultura foi trocado a cada 24h para 

garantir quantidade suficiente de nutrientes. 

 
3.2.5. Implantação dos corpos cavernosos 
 

Os animais foram submetidos ao procedimento anestésico descrito. 

Realizou-se incisão longitudinal na face dorsal do pênis e posterior dissecção 

da porção central dos corpos cavernosos, separando e isolando os feixes 

vásculo-nervosos. Os corpos cavernosos foram então seccionados e a uretra 

peniana foi dissecada e isolada dos corpos cavernosos. A matriz obtida de 

corpo cavernoso, com 7mm de comprimento, foi interposta entre os dois cotos 

do corpo cavernoso nativo e suturada com pontos separados de ácido 

poliglicólico 6-0. Para marcar os dois pontos de anastomose, deu-se um ponto 

de polipropileno 6-0. A parede foi então suturada por planos (figuras 3-6). 

 
 
 
 
 



 10 

 
 
 

 
Figura 3 – Incisão no dorso do pênis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Figura 4 – Isolamento da uretra peniana e secção dos corpos cavernosos 
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Figura 5 – Interposição da matriz entre os cotos dos corpos cavernosos 

 
 
 
 
 

 
Figura 6 – Aspecto final da matriz interposta 
entre os corpos cavernosos. 
 
 

3.2.6. Infusão intravenosa de células tronco mesenquimais 

 

Após contagem em câmara de Neubauer as células-tronco 

mesenquimais foram infundidas por via intra-venosa numa concentração de 0,5 

a 1 x 106 células por Kg, diluídas em 1,5mL de PBS. Para tanto realizou-se 

punção da veia auricular dos coelhos com cateter 24 G; as infusões foram 

realizadas no primeiro, oitavo e vigésimo dias pós-operatórios.  
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3.3. Período pós-operatório. 
 
 No período pós-operatório os animais foram mantidos em gaiolas 

individuais nas mesmas condições já descritas. 

 

3.4. Avaliações pós-operatórias 

 Todos os animais foram avaliados com 12 semanas de pós-operatório. 

 

3.4.1. Aspecto macroscópico 

 O enchimento venoso dos corpos cavernosos foi observado e cada 

animal foi fotografado. 

 

3.4.2. Cavernosometria 

 

Um animal de cada grupo foi submetido à cavernosometria. Realizado o 

garroteamento do pênis em sua região proximal e punção do corpo cavernoso 

em sua parte distal, no local que corresponderia à glande, com escalpe calibre 

27 F. Realizado infusão de solução salina, com bomba de infusão numa 

velocidade de 1mL/min. Feita punção proximal com escalpe 23 F, que foi então 

conectado ao transdutor do aparelho de urodinâmica*5 para medida da pressão 

dos corpos cavernosos (figura 7). 

 

Figura 7 - Cavernosometria 

 

 

                                            
*5 Dynapack MPX816 - Dynamed, São Paulo, Brasil 
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3.4.3. Avaliações histomorfométrica e imunoistoquímicas 

 

3.4.3.1. Avaliação histomorfométrica 

 

Os animais foram submetidos à eutanásia na décima-segunda semana 

do período pós-operatório através de aprofundamento anestésico. O pênis foi 

isolado e ressecado junto à base, fixado em formol a 10%, desidratado, 

embebido em parafina, e corado com hematoxilina-eosina. Foram realizados 

cortes longitudinais de 5 micrômetros no corpo cavernoso e as lâminas foram 

analisadas à microscopia óptica. 

 

3.4.3.2. Avaliação imunoistoquímica 

 

As lâminas foram preparadas após realizar cortes de 4,0 μm de 

espessura e montados em lâminas silanizadas. Elas foram então submetidas 

aos anticorpos específicos para musculatura lisa e células endoteliais. As 

células musculares lisas foram marcadas com anticorpos monoclonais anti -

actina*6 e as células endoteliais com anticorpos policlonais anti-Fator VIII *7. As 

lâminas foram desparafinizadas em xilol*8 por cinco minutos em dois banhos, 

seguidos de hidratação através da incubação em álcool com concentrações 

decrescentes de 100%, 90%, 75% e 50%. Elas foram então lavadas com 

solução de TBS em pH 7,4 por cinco minutos, e posteriormente foram tratadas 

com peróxido de hidrogênio a 3%*9 , diluídos em PBS por cinco minutos para 

bloqueio da peroxidase endógena, num total de dois bloqueios. Para 

recuperação dos epítopos dos antígenos a serem utilizados, foi utilizado o 

método de recuperação pelo calor com tampão Tris/ EDTA pH 9,0 (10mM Tris/ 

1mM EDTA), a 95 graus Celsius por trinta minutos. Os cortes foram incubados 

com os anticorpos primários anti -actina (1 : 200)e anti-Fator VIII durante toda 

a noite, a quatro graus Celsius. Após esse período, as lâminas foram lavadas 

três vezes com TBS Tween 20 (TBS-T) e então incubadas com EnVision+/ 

                                            
*6 Clone 1A4, Dako, Glostrup, Dinamarca 
*7 Santa Cruz Biotechnology, Dallas, Texas 
*8 Merck, Darmstadt, Alemanha 
*9 Merck, Darmstadt, Alemanha 
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HRP Dual Link*10 por trinta minutos em temperatura ambiente. As lâminas 

foram novamente lavadas três vezes com TBS-T. Para a leitura da reação, as 

lâminas foram tratadas com solução de DAB (3-3) - tetrahidrocloreto e 

diaminobenxidina na concentração de 1 mg/ml, diluída na solução tampão de 

PBS e na solução de peróxido de hidrogênio*11 por cinco minutos. As lâminas 

foram então contracoradas com hematoxilina de Harris por dois minutos e 

submetidas posteriormente à desidratação em cinco banhos de álcool etílico, 

em concentrações crescentes de 50, 75 e 100% *12 e dois banhos de xilol*13 . 

Por fim, as lâminas foram montadas com Entellan*14 

As lâminas foram analisadas à microscopia óptica e fotografadas 

utilizando microscópio Axioskop 40*15 com aquisição de imagem com Axiocam 

MRc5*16 . Para contagem celular foram utilizados quatro campos com aumento 

de 400x e para contagem de área marcada foram utilizados 4 campos com 

aumento de 100x. A contagem das células e da área de marcação dos 

anticorpos foi realizada com o programa ImageJ (fig 8).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
*10 Dako 
*11 Dako 
*12 Merck, Darmstadt, Alemanha 
*13 Merck, Darmstadt, Alemanha 
*14 Merck, Darmstadt, Alemanha 
*15 Carl Zeiss, Oberkochen, Alemanha 
*16 Carl Zeiss, Oberkochen, Alemanha 



 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.5. Swab vaginal 

 

 Os animais foram colocados para cruzar em gaiolas com fêmeas por um 

período de 24 horas. Ao final deste período colheu-se swab vaginal para 

verificar a eventual existência de espermatozóides.  

 

3.5. Avaliação estatística 

 
Para a avaliação dos resultados obtidos com os diferentes grupos foi 

utilizado o teste não paramétrico de Kruskal-Wallis. Fixou-se em 0,05 ou 5% o 

nível de rejeição da hipótese de nulidade, assinalando-se com asterisco os 

valores significantes 

 

Figura 8 – Área de marcação por imunoistoquímica mensurada 
com programa IMAGE J 



 16 

4. RESULTADOS 
 

Dezesseis animais foram submetidos ao procedimento cirúrgico, com um 

óbito no grupo C no décimo dia pós-operatório devido à infecção da ferida. 

 

4.1. Descelularização das matrizes de corpo cavernoso 

 

 Todas as matrizes puderam ser completamente descelularizadas (figura 

9) com preservação das fibras colágenas tipo I e III (fig 10).  

 

 

Figura 9 – Fotomicrografia do corpo cavernoso. A Antes do processo de descelularização. B. 

Apos processo de descelularização. (H&E; 100X). 

 

 

 

Figura 10 – Matriz de corpo cavernoso após processo de 

descelularização. Vermelho = Colágeno tipo I; Verde = 

Colágeno tipo III. (Pricosirius red, luz polarizada; 100 X) 

B A 
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4.2. Semeadura das matrizes de corpo cavernoso 

 

 As células-tronco mesenquimais, após crescimento “in vitro” foram 

semeadas nas matrizes extra-celulares com sucesso (fig 11). 

 

 

Figura 11 – Matriz de corpo cavernoso semeada com células 

tronco-mesenquimais. (H&E, 200X) 

 

 

4.3 Avaliação macroscópica 

 
 

Pôde-se observar que nenhum animal do grupo A (matriz sem 

células) apresentou enchimento dos corpos cavernosos à jusante da matriz. 

Três coelhos do grupo B (matriz com células tronco mesenquimais) e três 

animais do grupo C (injeção intravenosa de células tronco mesenquimais) 

apresentaram enchimento dos corpos cavernosos à jusante da matriz 

implantada (fig. 12). Houve um aumento da curvatura ventral dos corpos 

cavernosos em todos os animais com aumento do diâmetro na região do 

neocorpo (fig. 13). 
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Figura 12 – Aspecto do pênis dos animais apos interposição de matriz de corpo cavernoso. A 

– Coelho não submetido a nenhum procedimento. B – Animal do grupo A (matriz sem células). 

C – Animal do grupo B (matriz semeada com células-tronco mesenquimais). D – Animal do 

grupo C (injeção intravenosa de células-tronco mesenquimais). 

 

 

 

 

 

C
  

D 

A  B  
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Figura 13 – Aspecto macroscópico da curvatura ventral do pênis de animal do Grupo C 

(injeção intravenosa de células tronco mesenquimais). 

4.4 Avaliação histológica e imunoistoquímica 

 
A avaliação histológica mostrou que nos animais dos três grupos houve 

intensa deposição de colágeno. Nos animais dos grupos B (matriz semeada 

com células tronco mesenquimais) e C (injeção intra-venosa de células tronco 

mesenquimais) foram observadas áreas semelhantes a trabéculas formando 

seios venosos com neovascularização evidente, circundadas por reação 

cicatricial. Na avaliação imunoistoquímica com anticorpos anti a-actina e anti-

Fator VIII, foi possível observar feixes musculares lisos organizados formando 

seios venosos nos animais dos grupos B (matriz semeada com células tronco 

mesenquimais) e C (injeção intra-venosa de células tronco mesenquimais). Nos 

animais do grupo A (matriz sem células) pôde-se observar áreas de tecido 

muscular liso desorganizadas junto a áreas com grande deposição de 

colágeno, havendo formação de raros seios venosos(figuras 14 - 18) 
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Figura 14 Fotomicrografia da matriz de animal do grupo B (matriz semeada 

com células tronco mesenquimais) 

m = tecido muscular liso ; c = fibras colágenas (H&E, 400X) 

 

 

Figura 15 – Fotomicrografia de matriz extracelular interposta entre os cotos 

do corpo cavernoso de animal do Grupo C (injeção de células tronco 

mesenquimais).  SV= Seio venoso M= Tecido muscular liso.  (400X, anti 

alfa-actina) 
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Figura 16 – Fotomicrografia de matriz interposta entre os cotos de corpo 

cavernoso de animal do grupo C (injeção intra-venosa de células. SV= 

Seio venoso.  V= Neovascularização. (400 X, anticorpo anti fator VIII). 

 

 

 

Figura  17 – Fotomicrografia de matriz interposta entre os cotos de corpo 

cavernoso em animal do grupo A (matriz sem células). (HE, 200X). Tecido 

colágeno abundante e desorganizado. 
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Figura 18. Fotomicrografias de matrizes interpostas entre cotos de corpos cavernosos. 

N=Coelho não submetido a nenhum procedimento operatório. A= animais do Grupo A (Matriz 

não celularizada); B= animais do Grupo B (Matriz com celulas tronco mesenquimais); C= 

animais do Grupo C (Injeção intravenosa de células-tronco mesenquimais).  SV = Seio 

Venoso M= tecido muscular liso.  (100 X; 1 – H&E.  2 - Anticorpo anti -actina. 3 – Anticorpo 

anti-fator VIII).  
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Quando os três grupos estudados foram comparados com relação à 

quantidade de tecido muscular liso e endotélio calculados pela medida da 

área corada pelos anticorpos anti -actina e anti-fator VIII, não foram 

observadas diferenças estatisticamente significantes. A tabela 1 mostra os 

valores obtidos das áreas calculadas para endotélio e tecido muscular liso a 

partir das lâminas coradas com anticorpos anti -actina e anti-fator VIII. As 

figuras 19 e 20 mostram o “Boxplot” dos valores de área em porcentagem, 

calculados utilizando as lâminas coradas com anti fator VIII e anti -actina. 

 

 

 

 

Figura 19 – Boxplot do cálculo das áreas dos animais dos Grupos A (matriz sem 

células), B (matriz semeadas com células tronco mesenquimais), C (injeção intra-

venosa de células tronco mesenquimais) N (animais não operados) utilizando como 

cálculo lâminas coradas com anticorpos anti-fator VIII. 

Kruskall Wallis, p = 0,938. 

A B C N 
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Tabela 1 Valores obtidos das áreas de marcação dos animais dos diferentes grupos estudados 

 

  
GRUPO 

A 
  

GRUPO 
B 

  
GRUPO 

C 
  NORMAL  

 n média DP n média DP n média DP n média DP 

-
actina 

4 50,53 11,71 6 56,16 3,97 5 40,6 15,24 3 70,2 4,92 

FVIII 4 54,75 7,89 6 55,5 3,29 5 47,4 16,14 3 58,23 6,64 

anti -actina (Kruskall Wallis, p=0,239) 
anti fator VIII (Kruskall Wallis, p=0,938) 
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Figura 20 – Boxplot do cálculo das áreas dos animais dos Grupos A (matriz sem 

células), B (matriz semeadas com células-tronco mesenquimais), C (injeção 

intravenosa de células tronco mesenquimais) N (animais não operados) utilizando 

como cálculo lâminas coradas com anticorpos anti -actina. 

Kruskall Wallis, p = 0,239. 

 

 

 

Quando os três grupos estudados foram comparados com relação ao 

número de células contadas a partir das lâminas marcadas com anticorpos 

anti a-actina para músculo liso e anti fator VIII para endotélio, não foram 

observadas diferenças estatisticamente significantes. Na tabela 2 pode-se 

observar os valores obtidos com a contagem celular a partir das lâminas 

coradas com anticorpos anti -actina e anti fator VIII.  As figuras 21 e 22 

mostram o “boxplot” dos valores da contagem celular, calculados utilizando 

as lâminas coradas com anti fator VIII e anti -actina. 

C A B N 
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Tabela 2- Número de células contado a partir das áreas de marcação dos animais dos diferentes grupos estudados 

 

  
GRUPO 

A 
  

GRUPO 
B 

  
GRUPO 

C 
 

 NORMAL  

 n média DP n média DP n média DP n média DP 

-
actina 

4 47,25 6,02 6 53,83 11,82 5 46,66 26,67 4 89 14,58 

FVIII 4 60 8,75 6 53,83 11,12 5 54,6 16,62 4 76,75 8,77 

anti -actina (Kruskall Wallis, p=0,353) 
anti fator VIII (Kruskall Wallis, p=0,6) 
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Figura 21 – Boxplot do cálculo do número de células dos animais dos Grupos A 

(matriz sem células), B (matriz semeadas com células tronco mesenquimais), C 

(injeção intra-venosa de células tronco mesenquimais) N (animais não operados) 

utilizando como cálculo lâminas coradas com anticorpos anti-fator VIII. 

Kruskall Wallis, p = 0,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B C N 
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Figura 22 – Boxplot do cálculo do número de células dos animais dos 

Grupos A (matriz sem células), B (matriz semeadas com células 

tronco mesenquimais), C (injeção intra-venosa de células tronco 

mesenquimais) N (animais não operados) utilizando como cálculo 

lâminas coradas com anticorpos anti-alfa actina. 

Kruskall Wallis, p = 0,353 
 

 

 

4.5 Cavernosometria  

 
Os resultados do pico de pressão do corpo cavernoso dos animais 

dos diferentes grupos estudados podem ser observados na tabela 3. As 

curvas de pressão podem ser observadas na figura 23. 

 

 

Tabela 3 – Valores do pico de pressão do corpo cavernoso nos animais dos diferentes 

grupos 

Normal A B C 

305 cm H20 20 cm H20 50 cm H2O 110 cm H2O 

 

 

 

A B C N 
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Figura 23 – Curvas pressóricas obtidas durante a cavernosografia  

A- Animal não operado. B – Matriz sem células. C – injeção intravenosa de células- 

tronco mesenquimais. D – matriz com células. 

 

 

A tabela 4 resume os principais achados encontrados nos animais dos 

grupos estudados. 

 

Tabela 4 - Resumo dos principais achados encontrados nos animais dos Grupos A, B e C. 

 

 
Grupo A 

 (matriz sem 
células) 

Grupo B  
(matriz com 

células) 

Grupo C 
(Injeção IV de 
células-tronco 
mesenquimais) 

ENCHIMENTO DO 
CORPO CAVERNOSO 

DISTAL 

Negativo em 
todos os animais 

Positivo em 3 
animais 

Positivo em 3 
animais 

MÚSCULO LISO Desorganizado Organizado Organizado 

CAVERNOSOMETRIA 
Oscilação de 
pressão com pico 
de 20 cm de H2O 

Pico de 50 cm 
H2O 

Pico de 110 cm 
H2O 

C D 

A B 
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4.6 Swab vaginal 

 

Nenhum swab vaginal foi positivo para a presença de 

espermatozoides. 
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5. DISCUSSÃO 

 

 

A exigüidade de tecido autólogo adequado para reconstrução anatômica 

e funcional dos corpos cavernosos representa a principal dificuldade técnica 

para reconstrução adequada do pênis. A medicina regenerativa com suas 

técnicas de engenharia de tecidos pode se constituir numa alternativa viável, 

embora ainda se restrinja a experimentos em animais. 

As células-tronco mesenquimais têm sido utilizadas tanto por sua 

capacidade de diferenciação em outras células mesodérmicas, quanto por sua 

capacidade de imunomodulação e consequente diminuição do processo 

inflamatório(15, 16, 22, 26). No presente estudo as células-tronco mesenquimais 

semeadas diretamente na matriz descelularizada ou infundidas por via 

intravenosa, foram capazes de reconstituir, de forma parcial, seios venosos 

semelhantes aos do corpo cavernoso nativo. 

Os experimentos utilizando as técnicas de engenharia de tecidos para 

reconstrução peniana inicialmente empregaram matrizes sintéticas. As matrizes 

eram semeadas com células musculares lisas e endoteliais obtidas a partir de 

intervenções cirúrgicas realizadas no pênis de pacientes adultos. As células 

foram inicialmente expandidas em cultura e implantadas no tecido subcutâneo 

de camundongos atímicos(12, 13). Embora tenha ocorrido a formação de tecido 

muscular liso bem vascularizado, não foi possível reproduzir a intrincada 

anatomia dos seios venosos do tecido cavernoso. 

A solução encontrada foi a utilização do corpo cavernoso de doadores 

cadáver, que uma vez submetidos ao processo de descelularização, 

forneceram as matrizes para o crescimento das células do receptor. Estas 

estruturas foram capazes de manter a arquitetura própria do pênis, 

conservando as substâncias bioativas como o colágeno e glicoproteínas como 

fibronectina e laminina, fatores de crescimento e glicosaminoglicanos, que 

favorecem a migração, adesão, proliferação e diferenciação celular(5, 7, 10).  

No presente estudo utilizou-se matrizes descelularizadas de corpo 

cavernoso de coelhos para testar a hipótese de que o uso tópico ou sistêmico 

de células tronco mesenquimais obtidas da medula óssea de animais doadores 
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seria capaz de reconstituir a anatomia do órgão, evitando, portanto, o uso das 

células autológas.  

Os estudos dinâmicos da distribuição de células-tronco mesenquimais 

marcadas, injetadas tanto por via venosa como arterial, demonstraram que elas 

são inicialmente acumuladas no pulmão e posteriormente no fígado. Após 

quarenta e oito horas, são detectadas no fígado, pulmões e rins(29). Cerca de 

70 % das células-tronco mesenquimais ficam retidas nos capilares pulmonares, 

que funcionam como uma grande barreira. As células-tronco mesenquimais 

têm grande capacidade de adesão à fibronectina endotelial e, com um diâmetro 

celular em torno de 15 a 25 μm, relativamente grande quando comparadas ao 

dos capilares pulmonares, não conseguem circular livremente(18, 29, 30). A 

migração das células aos órgãos lesados é favorecida por quimiocionas 

produzidas por esses tecidos e seus receptores específicos facilitam a adesão 

e infiltração celular. Em modelo experimental em que se praticou lesão renal 

aguda foi possível demonstrar que a injeção intravenosa de células-tronco 

mesenquimais alogênicas melhorou a função renal de forma significante. Os 

autores concluem que houve mudança na resposta inflamatória, com provável 

diminuição de citocinas pró-inflamatórias e aumento de citocinas anti-

inflamatórias(16) 

Não existe consenso quanto à quantidade de células e nem com que 

freqüência estas células devem ser injetadas. Em modelo experimental em que 

se realizou a ressecção de cinco sextos da massa renal, provocando uma 

insuficiência renal crônica, foram realizadas três infusões de aproximadamente 

106cels/Kg com intervalo de 1 semana entre elas. As células tronco marcadas 

somente foram encontradas no local de lesão renal após a terceira infusão, o 

que levou os autores a supor que as injeções passam a ser mais eficazes 

quando mais freqüentes (15). Já Le Blanc et al, ao utilizarem células tronco 

mesenquimais para o tratamento da doença do “enxerto contra hospedeiro” 

realizaram uma a cinco injeções que variaram de 0,4 a 9 X 106 células/Kg em 

cada infusão. (26). 

Em trabalho experimental realizado anteriormente no Laboratório 

Integrado de Investigação em Cirurgia da Escola Paulista de Medicina, 

investigou-se a ação das células-tronco mesenquimais em ratas submetidas à 

ampliação vesical. Num dos grupos de animais as células-tronco 
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mesenquimais foram semeadas na neobexiga e noutro os animais receberam 

três injeções de células tronco, uma infusão no primeiro dia de pós-operatório, 

seguido de mais duas infusões semanais. Os animais que receberam infusão 

das células-tronco por via venosa apresentaram uma cicatrização mais 

adequada dos que os animais submetidos à semeadura das células-tronco na 

neobexiga, e embora nos dois grupos tenha havido a restituição da arquitetura 

normal da bexiga, somente nos grupos em que as células-tronco foram 

injetadas houve crescimento de filetes nervosos. Apesar destes bons 

resultados as células-tronco marcadas não puderam ser demonstradas na 

bexiga, quando se examinou o órgão no vigésimo-oitavo dia pós-operatório, 

porque se sabe que estas células agem rapidamente nos locais para onde 

migram, através de uma atividade imunomoduladora (31).  

Não foram encontrados relatos do uso destas células em experimentos 

de reconstrução peniana, embora haja relatos do uso de células-tronco obtidas 

de músculo estriado. Neste caso, a avaliação realizada no segundo e quarto 

mês mostrou que o enxerto com células-tronco apresentou progressiva 

organização das fibras musculares lisas, enquanto que os animais em que não 

se implantou células-tronco (grupo controle) também apresentou crescimento 

muscular, porém de forma desorganizada, sobrepostas às novas fibras 

colágenas. Quando os animais foram avaliados no sexto mês pós-operatório, 

observou-se que aqueles em que foram implantadas matrizes com células-

tronco obtidas de músculo estriado apresentavam fibras musculares 

organizadas ao redor do colágeno, com evidência de formação de seios 

cavernosos. Já os animais do grupo controle apresentavam completa 

desorganização do tecido neoformado (8). Neste caso utilizou-se um enxerto 

muito pequeno, que não atingiu a profundidade do corpo cavernoso nativo, o 

que facilitou a difusão de nutrientes no início da integração. Não é possível, 

portanto, saber se o crescimento celular foi proveniente das células tronco ou 

ocorreu a partir do tecido nativo adjacente; as células-tronco não haviam sido 

marcadas previamente.  

No presente estudo reconstruiu-se um segmento inteiro do corpo 

cavernoso, de 7mm de comprimento, representando cerca de um terço da 

região pendular do pênis do animal. Com estas dimensões o enxerto fica 

submetido a diferentes graus de isquemia, dependendo da distância da 
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anastomose proximal. Foi possível observar a passagem de sangue pelo 

enxerto, com o enchimento da porção distal do corpo cavernoso (figura 12) em 

3 casos no grupo B (matriz semeada com células) e 3 casos no grupo C 

(injeção de células-tronco). No entanto, quando se analisou as áreas 

recobertas por musculatura lisa com marcadores imunológicos (anticorpo anti 

-actina para célula muscular lisa e anti fator VIII para endotélio), não se 

observou diferenças estatísticamente significantes (figuras 19-20). Houve um 

crescimento de fibras musculares lisas nos três grupos estudados, sendo que 

os grupos em que as células-tronco foram utilizadas, tanto semeadas 

diretamente na matriz quanto infundidas sistemicamente, apresentaram uma 

melhor organização do tecido muscular, com evidência de formação de 

trabéculas de músculo liso formando seios venosos, entremeadas por regiões 

de fibrose de forma heterogênea (figura 14-18). O segmento proximal do 

enxerto (neocorpo) apresentou menos fibrose, provavelmente devido à melhor 

vascularização. Não foi possível precisar a área de transição entre o tecido 

nativo e o neocorpo pois o aspecto histológico não o permitiu. No grupo A 

(matriz sem células) houve formação de fibras musculares, que se dispunham 

de forma desorganizada, sobrepostas às fibras colágenas, sem formação 

evidente de seios venosos. Pode-se especular que as células-tronco, por meio 

de uma ação parácrina imunomoduladora, foram importantes para manter a 

organização do tecido neoformado, porém sem aumentar o número total de 

células do enxerto.  

Sabe-se que é muito difícil demonstrar a presença de células-tronco no 

órgão que se procura modificar, mesmo quando estas células são marcadas 

com anticorpos específicos pois é sabido que elas sofrem apoptose após 

exercerem seu efeito imunomodulador parácrino(16, 31), ou se fundem 

espontaneamente a outras células e adotam seu fenótipo, fato este verificado 

quando se avalia a quantidade de DNA celular através da citometria de fluxo(32, 

33). Por esta razão decidiu-se não utilizar qualquer tipo de marcação neste 

estudo.  

Todos os coelhos tentaram cruzamento ao serem colocados junto com 

fêmeas, independente do grupo estudado. Como realizou-se uma ampliação do 

corpo cavernoso e não sua substituição, houve um indesejado aumento da 

curvatura ventral peniana com aumento do diâmetro do corpo (figura 13); não 
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foi possível observar espermatozóides em nenhum dos swab vaginais 

coletados.  

A cavernosometria foi realizada em somente um animal de cada grupo, 

para evitar possíveis alterações posteriores no estudo histomorfométrico nos 

demais coelhos. O animal do grupo C (injeção de células-tronco) apresentou o 

maior valor pressórico, seguido pelo animal do grupo B (matriz semeada com 

células tronco). Não houve aumento pressórico significativo no animal do grupo 

A (matriz sem células) (figura 23).  

Pode-se dizer que os resultados obtidos foram muito heterogêneos, 

mesmo quando se analisou animais de um mesmo grupo, talvez pelas 

variações individuais das matrizes obtidas ou talvez porque as células-tronco 

mesenquimais utilizadas eram compostas por uma mistura de células 

progenitoras em diferentes fases de diferenciação. Acredita-se que os próximos 

estudos devem ser realizados em modelos animais que permitam anastomoses 

vasculares para que o novo pênis disponha de uma vascularização mais 

adequada, e é provável que a utilização de VEGF, FGF e outros fatores de 

crescimento possam permitir o desenvolvimento de uma rede vascular mais 

exuberante do enxerto, ou mesmo o estabelecimento de uma rede neural mais 

adequada. 

À medida que o conhecimento sobre os benefícios e aplicações das 

células-tronco avança será possível estabelecer novas técnicas de cultura e 

armazenamento, novas regras de qualidade e a utilização cada vez menor de 

produtos de origem animal, como os soros adicionados aos meios de cultura, 

com conseqüente redução dos riscos de infecção e rejeição.  
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6. CONCLUSÃO 

 

A reconstrução do corpo cavernoso utilizando matrizes descelularizadas 

e celulas tronco mesenquimais injetadas por via intravenosa ou semeadas 

diretamente é possível, havendo crescimento de tecido semelhante ao corpo 

cavernoso nativo. Não foram observadas diferenças significantes quando as 

células-tronco foram semeadas diretamente na matriz ou infundidas por via 

intravenosa.  
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8. ANEXOS 
 
 
ANEXO 1 
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ANEXO 2 

Tabela 2- Valores da área marcada por imunoistoquímica com anticorpo anti -actina de 
músculo-liso no grupo A 

-actina de músculo-liso (%) 

A1 63.9 59.5 69.4 63 

A2 27.6 32.7 45.3 40.4 

A3 55 60.4 47.1 57.4 

A4 55.5 48.4 48.3 34.6 

 
 
ANEXO 3 

Tabela 3- Valores da área marcada por imunoistoquímica com anticorpo anti -actina de 
músculo-liso no grupo B 

-actina de músculo-liso (%) 

B1 70.1 53.8 65.7 66.8 

B2 39.8 66.1 53.4 57.9 

B3 48.3 47.6 57.4 59.6 

B4 63 62.1 52.2 43.4 

B5 38.4 59.7 64.7 58.4 

B6 57.9 61.4 48.4 56.3 

 
 
ANEXO 4 

Tabela 4- Valores da área marcada por imunoistoquímica com anticorpo anti -actina de 
músculo-liso no grupo C 

-actina de músculo-liso (%) 

C1 44.5 25.3 33.8 30 

C2 62.7 42.9 71.1 61.8 

C3 50.8 64.1 52.7 52.5 

C4 27.6 25.9 22.2 31.4 

C5 33 31.8 31.7 27.4 

 
 
ANEXO 5 

Tabela 5- Valores da área marcada por imunoistoquímica com anticorpo anti fator VIII no 
grupo A 

Fator VIII (%) 

A1 63.9 59.5 69.4 63 

A2 27.6 32.7 45.3 40.4 

A3 55 60.4 47.1 57.4 

A4 55.5 48.4 48.3 34.6 
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ANEXO 6 

Tabela 6 - Valores da área marcada por imunoistoquímica com anticorpo anti fator VIII no 
grupo B 

Fator VIII (%) 

B1 70.1 53.8 65.7 66.8 

B2 39.8 66.1 53.4 57.9 

B3 48.3 47.6 57.4 59.6 

B4 63 62.1 52.2 43.4 

B5 38.4 59.7 64.7 58.4 

B6 57.9 61.4 48.4 56.3 

 
 
ANEXO 7 

Tabela 7 - Valores da área marcada por imunoistoquímica com anticorpo anti fator VIII no 
grupo C 

Fator VIII (%) 

C1 44.5 25.3 33.8 30 

C2 62.7 42.9 71.1 61.8 

C3 50.8 64.1 52.7 52.5 

C4 27.6 25.9 22.2 31.4 

C5 33 31.8 31.7 27.4 

 
 
ANEXO 8 

Tabela 8 – Número de células - Imunoistoquímica com anticorpo anti -actina de 
músculo-liso no grupo A 

-actina de músculo-liso (número de células) 

A1 40 49 62 63 

A2 52 38 88 22 

A3 67 13 53 24 

A4 48 28 51 62 

 
 
ANEXO 9 

Tabela 9 - Número de células - Imunoistoquímica com anticorpo anti -actina de 
músculo-liso no grupo B 

-actina de músculo-liso (número de células) 

B1 96 64 34 35 

B2 60 87 67 46 

B3 44 38 33 43 

B4 32 38 26 65 

B5 106 29 33 56 

B6 94 33 112 28 
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ANEXO 10 

Tabela 10 - Número de células - Imunoistoquímica com anticorpo anti -actina de 
músculo-liso no grupo C 

-actina de músculo-liso (número de células) 

C1 15 53 37 35 

C2 113 54 76 71 

C3 47 60 52 61 

C4 57 42 64 49 

C5 61 53 58 64 

 
 
ANEXO 11 

Tabela 11.- Número de células - Imunoistoquímica com anticorpo anti fator VIII no           
grupo A 

Fator VIII (número de células) 

A1 103 58 33 95 

A2 82 44 32 55 

A3 25 39 94 87 

A4 34 52 34 97 

 
 
ANEXO 12 

Tabela 12 - Número de células - Imunoistoquímica com anticorpo anti fator VIII no          
grupo B 

Fator VIII (número de células) 

B1 36 43 55 92 

B2 83 52 81 71 

B3 33 92 58 54 

B4 40 56 24 33 

B5 35 69 58 43 

B6 30 34 70 60 

 
 
ANEXO 13 

Tabela 13 - Número de células - Imunoistoquímica com anticorpo anti fator VIII no         
grupo C 

Fator VIII (número de células) 

C1 13 17 35 54 

C2 75 72 40 111 

C3 49 78 69 32 

C4 79 51 22 54 

C5 35 63 59 93 
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9. GLOSSÁRIO 
 
 
 
 
Autólogo – Derivado de parte do mesmo indivíduo 

Matriz – Estruturas sintéticas ou não sintéticas utilizadas em engenharia de 

tecidos como substrato para o crescimento celular 

Descelularizar – Remover as células do tecido, mantendo a estrutura protéica 

principais elementos estruturais da matriz extracelular 

Homólogo – Material de mesma origem obtido de um animal de mesma 

espécie 

Pellet – Pequenas partículas obtidas pela compressão de um material. Material 

depositado no fundo de recipientes após ter sido submetido à centrifugação 

com 

posterior retirada do sobrenadante 

Tripsinizar – Submeter à ação da tripsina (que promove a suspensão das 

células antes aderidas a uma placa de cultura) 

Neocorpo.- região reconstruída do corpo cavernoso  
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