
1 INTRODUÇÃO 

 

 

No início deste século CARREL (1912) e GUTHRIE (1919), demonstraram 

experimentalmente que artérias e veias, homólogas ou heterólogas, poderiam ser usadas 

como substitutos vasculares. 

        O problema se resumia em manter os enxertos fora do organismo doador em 

condições que possibilitassem a manutenção da vida celular, para que pudessem, após a 

implantação, desempenhar com sucesso sua finalidade funcional. 

O entusiasmo inicial por essa técnica foi pouco duradouro, pois além da 

dificuldade de se conseguir enxertos homólogos para suprir a demanda, logo ficou 

evidente que o tempo de vida desses enxertos era curto, tendo havido relato de 

degeneração e formação de aneurismas (HOSIMI, 1928; PAOLUCCI & TOSSATI, 1950; 

KIMOTO et al, 1954; MOTTA et al, 1955 ; DA COSTA, 1957; KLOTZ  et al, 1923; 

PIERCE II et al, 1949; MOORE et al, 1975). 

No ínicio da 5a década GROSS et al.,  (1949) e DUBOST et al., (1951), 

publicaram um número significante de experiências clínicas com o uso de homoenxertos 

arteriais na coarctação da aorta e aneurismas da aorta abdominal. Entretanto, a longo 

prazo, houve vários inconvenientes que levaram ao progressivo abandono dos 

homoenxertos como substitutos de escolha em cirurgia vascular (HALPERT et al, 1960, 

SZILAGYI et al, 1970). 

A degeneração dos segmentos  arteriais transplantados, especialmente , no setor 

aorto-ilíaco, na forma de dilatação, calcificação e trombose aumentou a relutância dos 

cirurgiões em  utilizar esse material biológico ( DENNIS et al, 1987). 

As dificuldades em se obter regularmente e a falta de confiança nos métodos de 

preservação, também contribuíram para o inevitável descontentamento no uso dos 

materiais biológicos para a reconstrução vascular (DUBOST & OECONOMOS, 1952; 

HALPERT et al, 1960; SZILAGYI et al, 1970). O advento das próteses artificiais 

(VOORHEESS et al, 1952), com suas vantagens, contribuíram para o abandono dos 

homoenxertos. 

Em cirurgia cardíaca, ROSS et al. (1962) e BARRATT-BOYES  et al. (1964), 

demonstraram o sucesso dos homoenxertos valvares. Progressivamente houve  melhora 
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nos meios de obtenção e preservação dos homoenxertos (SCHILLING et al, 1995), e com 

isto aperfeiçoamento das  técnicas, indicações, manutenção e resultados dos enxertos, 

principalmente dos criopreservados (SAVAGE et al, 1972; SITZMANN et al, 1984). 

Atualmente, o processo mais utilizado para a preservação de artérias e veias 

inclui seu tratamento em solução de antibióticos, passando-os em seguida à imersão em 

meio de cultura contendo soro fetal bovino e/ou dimetilsulfóxido e armazenamento em 

nitrogênio líquido (em torno de -150oC), após resfriamento rigorosamente controlado 

(FUJITANI et al, 1992; SANTINI et al, 1993; KIRKLIN et al, 1993, VOGT et al, 1998). 

 

1.1 OBJETIVO 

 

O objetivo deste trabalho é analisar as alterações histológicas que ocorrem nos 

homoenxertos aórticos criopreservados após 15, 30, 90 e 180 dias de implante. 
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2  REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

  O primeiro implante experimental bem sucedido de um homoenxerto arterial foi 

realizado por HOPFNER, em 1903. Alguns anos mais tarde, CARREL (1912), realizou 

extensa série de experimentos com homoenxertos frescos refrigerados, assim como com 

enxertos desvitalizados pelo calor, glicerina e formaldeído. Os resultados iniciais foram 

muito satisfatórios, tendo os explantes aspecto histológicos normal, semelhante ao que se 

observara anteriormente com o emprego de autoenxertos.  

Entretanto, a observação mais tardia demonstrou o aparecimento de alterações 

teciduais degenerativas progressivas que consistiam, basicamente, no espessamento e 

hialinização da parede arterial com perda progressiva da celularidade. Essas alterações 

foram mais intensas e precoces nos enxertos desvitalizados, nos quais foi notada também 

a presença de acentuada reação fibrótica, sugerindo que a manutenção da viabilidade 

celular resultaria em enxertos com comportamento biológico superior. 

Os estudos que se seguiram, entretanto, não confirmaram essas observações. 

NAGEOTTE & SENCERT (1919), utilizaram enxertos arteriais conservados em álcool 

para reparar segmentos da aorta abdominal e artérias carótidas de cães. A análise 

histológica, três meses após a inserção, mostrou reconstituição do endotélio às custas da 

íntima arterial vizinha e túnica externa, com aspecto normal. Apesar do desaparecimento 

das células musculares, as fibras elásticas da camada média estavam preservadas.  

Neste estudo, dois fenômenos importantes foram observados: 1) fibroblastos 

provindos de tecidos vizinhos migravam para as porções mais externas da média dos 

enxertos, sofrendo metaplasia para fibras musculares lisas; 2) formação de miomas de 

regeneração, que partindo da camada média da artéria hospedeira, progrediam, de ambos 

os lados, entre o endotélio renovado e a membrana elástica interna do enxerto, até, 

eventualmente, formar uma camada contínua. De tais observações resultou a elaboração 

do conceito de "revivescência" dos enxertos mortos. Os autores sugeriram que os enxertos 

desvitalizados eram superiores àqueles com algum grau de viabilidade. 
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Entendendo que o sucesso de um homoenxerto arterial não dependia da 

manutenção de sua viabilidade, as linhas de pesquisa subseqüentes voltaram-se para a 

padronização de técnicas simplificadas e eficientes de esterilização e conservação. Os 

métodos mais empregados incluíram o uso do álcool etílico (HOSIMI, 1928; PAOLUCCI 

& TOSSATI, 1950; KIMOTO, SUGIE e TSUNODA, 1954; MOTTA, 1955 e DA 

COSTA, 1957), do formaldeído (KLOTZ, PERMAN e GUTHRIE, 1923; PIERCE II et 

al, 1949), a liofilização (MOORE, RIBERI e KAJIKURI, 1956), e o congelamento rápido 

(HUFNAGEL, 1947).  

Apesar de graus variados de sucesso terem sido obtidos, a ocorrência de 

degeneração tecidual, fibrose, aparecimento de aneurismas e trombose dos enxertos foi 

comum a todas as séries (SAUVAGE & WESOLOSKI, 1955) 

A importância de se manter a viabilidade celular nos homoenxertos aórticos 

voltou a ser considerada por GROSS et al 1949. Esse trabalho foi de grande importância, 

não apenas por demonstrar que homoenxertos viáveis eram superiores aos homoenxertos 

desvitalizados mas, principalmente, por estabelecer conceitos que são válidos até hoje. Os 

autores verificaram que o tempo de isquemia quente durante a retirada dos enxertos 

deveria ser o menor  possível, nunca excedendo 6 horas, pois após esse período já eram 

evidentes alterações necróticas post mortem e maior incidência de contaminação 

bacteriana. 

Talvez o aspecto mais significativo desse estudo experimental tenha sido o 

desenvolvimento, de forma pioneira, da metodologia de preservação dos enxertos em 

solução nutriente com antibióticos (solução salina balanceada e tamponada contendo 10% 

de soro fetal homólogo, penicilina e estreptomicina) a 4ºC. Com essa técnica, foi possível 

estocar enxertos com viabilidade celular comprovada por períodos de até 35-40 dias. 

Cumpre ressaltar que essa metodologia básica, com pequenas modificações técnicas, 

ainda vem sendo empregada, atualmente, por diversos bancos de homoenxertos 

cardiovasculares do mundo (LANGE & HOPKINS,1989). 

 Alguns estudos posteriores vieram comprovar a tendência de melhor 

desempenho de homoenxertos viáveis. BROCK (1968), comparou a evolução clínica 

tardia (8-17 anos) de 23 pacientes submetidos a implante de homoenxertos aórticos 

frescos ou congelados a seco. Embora não se tenha observado diferença funcional entre 

os grupos, os enxertos frescos não calcificaram, enquanto a incidência de calcificação 
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severa nos enxertos congelados foi maior que 80%, sugerindo melhor desempenho dos 

enxertos cuja viabilidade celular inicial estava mantida. 

SAVAGE et al., (1972), compararam os aspectos macro e microscópicos de 

segmentos viáveis de enxertos aórticos (frescos ou congelados a –70ºC) e desvitalizados 

(congeladas a seco) implantados na aorta abdominal de ovelhas. Demonstraram que, 

independente do método de preservação, os enxertos ficavam basicamente acelulares após 

algumas semanas. Entretanto, a ocorrência de dilatação aneurismática e a incidência de 

calcificação foi maior nos enxertos desvitalizados. Por outro lado, enxertos viáveis 

provocaram uma reação imunológica temporária, evidenciada pela presença de linfócitos 

e células plasmáticas em torno do enxerto. 

Embora a preservação de homoenxertos em solução nutriente com antibiótico 

seja um método adequado, seu maior inconveniente está no tempo limitado de estocagem. 

Vários estudos demonstraram que o grau de viabilidade celular decresce 

progressivamente a partir da primeira semana, estando o enxerto desvitalizado e imprópio 

para uso após seis semanas BARRATT-BOYES et al. (1977). 

O uso clínico deste método mostrou haver dificuldades operacionais 

significativas. Grande número de enxertos não podiam ser utilizados, devido ao 

vencimento do prazo de estocagem. 

Devido a essa limitação, houve maior interesse na pesquisa de métodos 

alternativos que possibilitassem a estocagem mais prolongada, dando origem aos bancos 

de homoenxertos. 

Estudos preliminares demonstraram que o congelamento rápido (5º/s) a 

temperatura inferior a –140ºC com armazenamento em nitrogênio líquido de enxertos 

previamente tratados com dimetilsulfóxido (DMSO); poderia preservar o endotélio e a 

integridade da parede. Isto foi demonstrado por DENT et al. (1974) e WEBER et al. 

(1975), trabalhando com segmentos venosos. Estudos posteriores demonstraram que o 

congelamento deve ser lento para evitar a cristalização de água intracelular. 

Devido aos bons resultados na manutenção da viabilidade de veias 

criopreservadas, iniciaram-se os primeiros estudos da criopreservação de segmentos 

arteriais frescos. BOREN et al. (1978), utilizando a mesma técnica descrita pos WEBER 

et al. (1976), foram capazes de preservar por três meses, o endotélio e a adventícia de 
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homoenxertos arteriais caninos. Não houve, porém, preservação das células da camada 

média. 

Em cirurgia cardíaca, as técnicas de congelamento foram melhores 

desenvolvidas, apresentando resultados mais satisfatórios na preservação celular. A 

viabilidade do endotélio e dos fibroblastos nas válvulas cardíacas otimizaram os 

resultados cirúrgicos (LANGE & HOPKINS, 1989). 

 Sabe-se hoje em dia, que o congelamento deve ser realizado de forma lenta e 

gradativa (1ºC/m) até atingir –100ºC, para que não ocorra a formação de cristais de gelo 

intracelular com dados à célula, e que os crioprotetores exercem papel fundamental 

(FENG et al, 1993). 

Os crioprotetores são substâncias de baixo peso molecular que se difundem 

através da membrana celular, prevenindo a formação de cristais de gelo dentro das células 

durante o descongelamento. O DMSO e o glicerol são os mais comumente empregados, 

embora outros agentes também o tem sido, tais como, cloreto de magnésio, dextrans e 

glicóis. 

Outro passo importante no processo de utilização dos enxertos criopreservados, é 

o descongelamento (até 8 minutos). Deve ser rápido para aumentar a integridade das 

células, evitando ocorrer o fenômeno de recristalização (descongelamento e 

recongelamento das moléculas de água) que pode ocorrer durante o reaquecimento lento. 

O descongelamento deve ser efetuado no momento do uso do enxerto. É obtido 

com banhos de solução salina a temperatura entre 42 e 50ºC. Após esta fase, os enxertos 

são colocados em soluções salinas e de meios nutritivos para obter a diminuição 

progressiva da concentração do crioprotetor, que é tóxico celular nesta faixa de 

temperatura (YANKAH et al, 1995). 

Atualmente os enxertos criopreservados vem sendo utilizados em cirurgia 

vascular como método alternativo na substituição de próteses infectadas, traumas arteriais 

potencialmente sépticos e casos de aneurismas micóticos. Nestas situações, demonstraram 

resultados melhores do que os obtidos com as técnicas cirúrgicas convencionais 

(FUJITANI et al, 1992; KIEFFER et al, 1993; MESTRES et al, 1995; VOGT et al, 1995; 

AFONSO et al, 1997; AZAKIE et al, 1998).  
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3 MATERIAL E MÉTODO 

 

 

Este trabalho foi realizado no Laboratório de Cirurgia Experimental da 

Disciplina de Técnica Operatória da Pontifícia Universidade Católica do Paraná; no 

Banco de Homoenxertos da Santa Casa e no Laboratório de Patologia da Santa Casa de 

Misericórdia de Curitiba. 

 Aplicaram-se as Normas de Apresentação de Trabalhos da Universidade Federal 

do Paraná (1996)  e utilizou-se a Nomina Anatomica Veterinária (1998). Obedeceu-se  os 

princípios éticos na experimentação animal segundo o preconizado pelo Colégio 

Brasileiro de Experimentação Animal (COBEA 2000) 

 

 

3.1 MODELO EXPERIMENTAL 

 

O animal do experimento foi o cão (Canis familiaris). Foram utilizados  16 

machos e 31 fêmeas. Os animais, mestiços, estavam clinicamente sadio e foram 

provenientes do canil da Prefeitura Municipal de Curitiba. O peso corpóreo variou entre 

8,5 e 19 kg (média: 12,575 kg.). Seis cães foram utilizados como doadores de enxertos 

aórticos subseqüentemente criopreservados. Após o término do período de observação  

pré-operatória (7dias), 40 cães foram distribuídos de maneira aleatória em dois grupos: 

 

Grupo A (n=20) - Os animais deste grupo foram submetidos a implante de auto-enxerto 

na aorta abdominal infrarenal. 

 

Grupo B (n=20) - Os animais deste grupo foram submetidos a implante de homoenxerto 

aórtico criopreservado na aorta abdominal infrarenal. 

 

Cada grupo, por sua vez, foi subdividido em quatro subgrupos de cinco animais, 

de acorco com o tempo de evolução pós-operatória por ocasião do sacrifício (15, 30, 

90,180 dias), conforme a tabela 1 
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Tabela 1 – Distribuição de grupos e subgrupos 

GRUPOS PROCEDIMENTO      TEMPO DE OBSERVAÇÃO 

 

A( n= 20) 

Implante de 

autoenxerto 

            Grupo A1 (n=5)  -  15 dias 

            Grupo A2 (n=5)  -  30 dias 

            Grupo A3 (n=5) -   90 dias 

            Grupo A4 (n=5)  - 180dias 

 

 

B(n=20) 

Implante de          

homoenxerto 

criopreservado 

           Grupo B1 (n=5)  -  15 dias  

           Grupo B2 (n=5)  -  30 dias 

           Grupo B3 (n=5)  -  90 dias 

           Grupo B4 (n=5)  - 180dias 

 

 

3.2 PREPARO PRÉ-OPERATÓRIO 

 

 Os cães foram mantidos no canil do biotério da PUC, recebiam ração balanceada 

para a espécie (Nuvita® adulto para cães, Nuvital) e, após exame clínico veterinário, 

foram tratados para ectoparasitoses (banho com Assuntol Pó,® Bayer) e verminose            

(Mebendazol 200 mg/dia, Panfugan®, Byk). Foram vacinados contra raiva (vacina Anti-

Rábica®do Instituto de Tecnologia do Paraná (TECPAR) e contra cinomose, hepatite, 

leptospirose,parainfluenza, parvovirose (Polyvac-6®  ,Lema). 

Os cães foram mantidos em jejum 12hs antes da operação. 

 

3.3 ANESTESIA 

 

O animal foi colocado em decúbito dorsal na mesa operatória. A anestesia foi 

induzida com tiobarbitúrico (1-metil-butil) etil-sódico endovenoso (Thionembutal®, 

Abbott) na dose de 15 a 30 mg/ kg de peso corpóreo por injeção percutânea na veia 

cefálica. Entubação orotraqueal foi realizada e o cão foi ventilado manualmente com 

mistura  de  ar e oxigênio. A anestesia foi mantida mediante vaporização com halotano 

endotraqueal (Halotano®, Hoechest), a  1 ou 2%, durante o restante do procedimento, por 

intermédio de um vaporizador para halotano (Takaoka®). 
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 Durante o procedimento administrava-se  solução de glicose a 5% em solução de 

cloreto de sódio a 0,9% (Darrow®), na dose de 20ml/kg/h. 

 

3.4 ATO OPERATÓRIO 

 

 Após a anestesia realizava-se tricotomia da região abdominal ventral. A área 

cirúrgica foi limpa com polivinil pinolidona-iodo (Povidine Degermante, Darrow®) e 

procedia-se a antissepsia feita com tintura de polivinil pirrolidona-iodo (Povidine Tintura, 

Darrow®). Foi delimitado o campo operatório com campos cirúrgicos estéreis, utilizando 

material autoclavado. 

 

3.4.1 Grupo A 

 

 Foi realizada  incisão mediana xifopúbica e inspeção da cavidade peritoneal, 

exposição da aorta abdominal desde a origem das artérias renais até o nível de sua 

trifurcação. Na seqüência, fazia-se pinçamento proximal e distal, isolando-se um 

segmento aórtico com aproximademente 4cm. Antes da oclusão, foi feita heparinização 

sistêmica (100U/kg). As artérias lombares,  foram temporariamente ocluídas, enlaçando-

as com fios de algodão 3-0 (Cirumédica). 

O autoenxerto aórtico foi obtido pela secção dupla total da aorta e excisão de 

segmento de 2cm de comprimento. O autoenxerto era reimplantado, em posição 

ortotópica, com suturas contínuas de fio de polipropileno 6-0 (Cirumédica). 

Após o término das anastomoses foi realizada a palpação dos pulsos proximal e 

distalmente ao enxerto, verificando o resultado funcional imediato. 

Revisão da hemostasia e reconstituição da parede abdominal  planos anatômicos.  
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Figura 1 – Preparo da aorta abdominal infrarenal para secção do autoenxerto. 

 
 

 

3.4.2  Grupo B 

  A mesma técnica utilizada nos animais do grupo A foi aplicada neste grupo. Um 

homoenxerto aórtico criopreservado de 2cm foi interposto para a reconstrução da aorta 

seccionado transversalmente. 
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Figura 2 – Homoenxeto aórtico criopeservado reimplantado em posição ortotópica. 

 
 

3.5 OBSERVAÇÃO PÓS-OPERATÓRIA  

 

Após o ato cirúrgico, os animais do Grupo A e B foram identificados com 

coleiras numeradas mantidos em observação no Biotério do Laboratório de Técnica 

Operatória e Cirurgia Experimental da PUC até o período do sacrifício. 

 Os animais do Grupo A e B foram sacrificados para retirada da peça cirúrgica  

após  15, 30, 90 e 180 dias. 

 Realizou-se laparotomia e exposição da aorta abdominal. Inicialmente, fez-se o 

exame visual e palpação dos pulsos proximal e distal ao enxerto. Após, a aorta foi pinçada 

proximal e distalmente, com retirada do enxerto e dos segmentos arteriais adjacentes. 

 Os animais foram sacrificados por injeção endovenosa de solução de 

tiobarbitúrico (1-metil-butil) etil-sódico endovenoso (Thionembutal®, Abbott), na dose de 

15 a 30 mg/kg de peso corpóreo e injeção de cloreto de potássio a 19,1%.  

  A peça cirúrgica retirada foi fixada em solução de formalina tamponada a 10% e 

encaminhada para análise. 
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3.6 PREPARO DOS HOMOENXERTOS CRIOPRESERVADOS 

 

3.6.1  Retirada dos homoenxertos  

 

Foram utilizados 6 cães, 1 macho e 5 fêmeas, com peso corpóreo variando de 8,5 

kg a 14 kg (média: 10,166 kg.). 

 Os animais foram submetidos a anestesia endovenosa e a laparatomia mediana, 

conforme descrita anteriormente, para retirada dos segmentos aórticos. Após a abertura do 

diafragma a aorta foi dissecada em sua porção torácica, da origem da artéria subclávia 

esquerda até sua porção abdominal a nível das artérias ilíacas.  

Foram obtidos segmentos de aproximadamente 20cm de comprimento de cada 

cão, que imediatamente foram colocados em bolsas plásticas esterelizadas e transportados 

em recipientes contendo Ringer Lactato gelado (4ºC), até o laboratório de 

criopreservação. 

 

3.6.2  Técnica de criopreservação 

 

Os enxertos foram colocados em solução nutriente (meio RPMI + soro fetal 

bovino) por um período de até 24 horas. Após, foram colocados em bolsas próprias para 

criopreservação (Cryocyte-Freezig Container , Baxter® ) contendo solução de RPMI e 

DMSO 10% e esfriados de forma controlada através de curva de congelamento a 1ºC/min 

até a temperatura de  –100ºC em freezer (Planer Cryo-10 Series III ) (figuras 3 e 4). Uma 

vez atingida essa temperatura, os enxertos foram transferidos para freezer de estocagem           

(Sanyo MDF-1155 Free Ultra-low –152ºC ) a temperatura de -150ºC. (Figura 5) 
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Figura 3 – Freezer computadorizado (modelo Planer Cryo-10 Series III) utilizado no 
presente estudo. 

 
Na figura observamos o freezer propriamente dito, com seus componentes: computador e botijão de 
nitrogênio. 
 
 
Figura 4 – Freezer de estocagem( modelo Sanyo MDF-1155 free ultra-low -152ºC) 
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Figura 5 – Detalhe do sistema do computador gráfico do freezer de congelamento 

 
 

3.6.3  Descongelamento dos enxertos 

 

O processo de descongelamento foi realizado 30 minutos antes do procedimento 

cirúrgico. 

Após a retirada das bolsas de criopreservação do freezer, iniciou-se o 

descongelamento com a colocação da bolsa  em bacia estéril, com 500ml de solução 

salina (42 a 50ºC) por aproximadamente 8 minutos. Havendo o completo 

descongelamento, doses progressivas de solução de RPMI e soro fetal bovino foram 

acrescentadas, até completar o procedimento.  
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3.7 ANÁLISE MORFOLÓGICA 

 

3.7.1  Análise  macroscópica 

  

Por ocasião do sacrifício dos animais, foi realizada a análise visual e  palpação 

dos pulsos. 

Analisou-se a presença ou não  de formação de aneurismas, sinais degenerativos, 

calcificação, estenose, presença de reação fibrótica local e trombose.  

 

 

3.7.2  Exame microscópico 

 

Os exames histológicos foram realizados no Laboratório de Patologia da 

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia, por um mesmo observador, sem conhecimento 

prévio do grupo ao qual pertencia o espécime examinado. 

A preparação do material histológico seguiu os métodos de histotécnica 

habituais. Após retirado, o  segmento aórtico foi fixado em solução de formalina 

tamponada a 10%. O material da amostra foi desidratado pelo álcool etílico, em 

concentrações progressivas de 70 a 100%, diafanizado em xilol-impregnação por parafina 

a 60ºC e constituição do bloco. 

Realizaram-se cortes de 2 a 4 micrômetros  de espessura,  corados com  

hematoxilina – eosina (H&E), Tricrômico de Masson e Fucsina-Resorcina de Weigert. A 

análise histológica foi efetuada por meio de microscópia óptica com microscópio 

Tetraocular (American Optical).  

Para a análise dos achados histopatológicos utilizou-se o seguinte protocolo: 

(anexo 1)  

 

1. ENDOTÉLIO: O endotélio foi analisado e considerado "presente" ou 

"ausente". Se estava presente e contínuo foi considerado "total". Se havia até 

2 áreas de descontinuidade endotelial foi considerado como "focal". E a 

presença de mais de 3 áreas de descontinuidade foi denominada "multifocal". 
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2. MEMBRANA ELÁSTICA INTERNA: Do mesmo modo que o endotélio, a 

menbrana elástica interna foi denominada "presente" ou "ausente". As 

membranas "presentes" seriam divididas em "total", "focal" ou "multifocal" 

conforme sua continuidade. 

3. CAMADA ÍNTIMA: Foi realizada secção de segmento de uma das aortas 

utilizadas para homoenxerto. Considerou-se a espessura mínima de sua 

camada como padrão comparativo para a análise dos segmentos estudados. 

Para a camada íntima utilizaram-se a realização de 5 medidas aleatórias de   

sua espessura em micrômetros, para obter-se uma média de espessura. 

 

4. CÉLULAS MUSCULARES: Foi considerado "presente" ou "ausente". Em 

casos que havia diminuição aparente de seu número de células foi 

considerada "perda parcial". 

 

5. FIBRAS ELÁSTICAS: A mesma classificação utilizada para as células 

musculares foi utilizada. 

 

6. HIALINIZAÇÃO: Foi observada a "presença" ou "ausência" de hialinização. 

Se "presente" considerava-se "focal", "multifocal" ou "total". 

 

7. CALCIFICAÇÃO: Foi considerada "presente" ou "ausente". Se "presente" 

foi identificada sua localização. 

 

8. NECROSE: Foi considerada "presente" ou "ausente". 

 

9. INFILTRADO INFLAMATÓRIO: Foi identificado seu tipo, "agudo" ou 

"crônico"; sua localização e sua intensidade, "discreto", "moderado" ou 

"acentuado". 

 

10. TROMBOSE: Foi considerada "presente" ou "ausente".  

 



 17

11. CAMADA ADVENTÍCIA: Foi considerada presença de “fibrose” ou 

“infiltrado inflamatório” na camada adventícia. 

 

 

 

3.8  ANÁLISE  ESTATÍSTICA 

 

           Recorreu-se à análise descritiva dos dados por meio de tabelas. 

           Para a comprovação dos objetivos levantados no estudo utilizaram-se os testes  

não-paramétrico de Mann Whitney e Exato de Fisher. 

          O nível de significância adotado foi de 5 %. 
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4  RESULTADOS 

 

 

 Não houve óbito durante o procedimento cirúrgico e no período pós- operatório. 

 

 

4.1  EXAME MACROSCÓPICO 

 

Não ocorreu formação de aneurisma, degeneração, calcificação, deiscência ou 

ruptura da sutura dos enxertos. 

Notou-se presença de discreta reação fibrótica em torno dos enxertos, sem 

diferença entre os grupos A e B, mais evidente nos períodos tardios de observação (90 e 

180 dias). 

Houve 1 caso de trombose de  homoenxerto criopreservado,  no período de 30 

dias de observação. 

Nos demais, o segmento enxertado apresentava aspecto macroscópico 

praticamente indistingüível da aorta nativa. Não houve estenoses ao nível das suturas, que 

se mostravam livres de trombos. 

 

 

4.2  EXAME MICROSCÓPICO 

 

4.2.1  Análise das células endoteliais 

 

Houve, em ambos os grupos, tendência a perda endotelial com o passar do tempo, 

conforme demonstrado na tabela 2. 
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Tabela 2 - Análise dos resultados histológicos da camada endotelial 

Tempo de observação     endotélio                    Grupo A                             Grupo B  
(dias)                                                autoenxerto                       criopreservado 
15            Presente total         1          1 
                      Focal        4         4 

           Multifocal          0          0 
                      Ausente          0          0 
 
30                 Presente total                      3   0 
                     Focal                                   1   3 

          Multifocal                           1   0 
                     Ausente      2 
 
90                Presente total   0   0 
                    Focal   2   2 

         Multifocal   3   0 
                    Ausente   0   3 
 

           180                Presente total   0   0 
                   Focal    4   3 

        Multifocal   1   2 
                   Ausente   0   0 
 

Figuras 6 -  Fotomicrografia mostrando endotélio focal após 180 dias de observação. Cão nº 
17,  homoenxerto criopeservado (H&E 400X). 
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No grupo dos enxertos criopreservados, aos 90 dias de observação, 3 cães 

apresentaram ausência total do endotélio. Entretanto, aos 180 dias pode-se observar uma 

recuperação parcial desta camada (tabela 2 e 3). 

Houve tendência a maior preservação do endotélio nos autoenxertos quando 

comparados aos enxertos criopreservados, porém esta diferença não foi estatísticamente 

significativa (tabela 2 e 3). 

Tabela  3 - Análise estatística dos resultados histológicos da camada endotelial 

Tempode 
observação 

(dias) 

Endotélio Autoenxerto Criopreservado Valor    de      p 

Presente 5 5 1,0000 15 

Ausente 0 0  

 

Presente 5 3 30 

Ausente 0 2 

0,4444 

 

 

Presente 5 2 90 

Ausente 0 3 

0,1667 

 

 

Presente 5 5 180 

Ausente 0 0 

1,0000 

 

 

4.2.2 Análise da espessura da camada íntima 

 

 Houve espessamento intimal em ambos os grupos, sendo o mais importante nos 

enxertos criopreservados em relação aos autoenxertos. Essa diferença, entretanto, só foi 

significativa do ponto de vista estatístico aos 30 dias. 

O espessamento intimal se mostrou evidente  nos primeiros 15-30 dias, não havendo 

progressão na evolução. (tabela 4 e gráfico 1) (figura 7). 
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Tabela 4 - Análise dos resultados histológicos da espessura da camada íntima. 

Tempo de observação    Espessura da       Grupo A    Grupo B      Valor de 
                (dias)              Camada Íntima        autoenxerto       criopreservado       p 

15                       Média                      92,46       34,32      0,0501                           
                                          Mínimo         48,31       11,66        
                Máximo       169,93       63,31               
                             Desvio padrão        54,49                  21,83     
         

 
30                        Média        52,48       133,29       0,0209
  Mínimo        36,65         89,96           

                 Máximo        73,30                   166,60           
                            Desvio padrão            15,47                    33,21  
 
90                      Média         94,96                137,95                   0,3472       
                           Mínimo         44,98                  36,65                

                Máximo       149,94      216,58         
                           Desvio padrão             47,41                  73,47 
 
180                     Média          66,97                125,28    0,1172 

             Mínimo          14,99                  46,65          
               Máximo        116,62     173,26         

                      Desvio padrão                    37,77                 54,01       
 

Figura 7 – Fotomicrografia mostrando o espessamento da camada íntima após 15 dias de 
observação. Cão nº 07, homoenxerto criopreservado (H&E 100X). 
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Figura 8 – Fotomicrografia mostrando espessamento da camada íntima após 180 dias de 
observação. Cão nº 20, homoenxerto criopreservado (Tricrômico 100X). 

 
Notar presença de células musculares na camada íntima espessada. 

 

Gráfico 1- Análise dos resultados histológicos da espessura da camada íntima. 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

15 dias 30 dias 90 dias 180 dias

auto
crio

 

 

 

 

 



 23

4.2.3  Análise da membrana elástica interna 

 

  A membrana elástica interna estava presente em todos os períodos de observação, 

conforme demonstrado na tabela 5 (figura 9). 

 

Tabela 5 - Análise dos resultados histológicos da membrana elástica interna. 

Tempode 
observação 

(dias) 

Membrana 
elástica 
interna 

Autoenxerto Criopreservado Valor de p 

Presente 5 5 15 
Ausente 0 0 

1,0000 
 
 

Presente 5 5 30 
Ausente 0 0 

1.0000 
 
 

Presente 5 5 90 
Ausente 0 0 

1.0000 
 
 

Presente 5 5 180 
Ausente 0 0 

1,0000 
 

 

Figura 9 – Fotomicrografia da membrana elástica interna após 180 dias de observação. Cão nº 
18, homoenxerto criopreservado (Weigert 400X). 

 
Notar que há presença de espessamento íntimal. 
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4.2.4 Análise da camada muscular 

 

 Houve uma perda parcial das células musculares em ambos os grupos, porém foi 

mais precoce e intensa nos enxertos criopreservados comparados aos autoenxertos. 

 Esta diferença só foi significativa do ponto de vista estatístico aos 90 dias de 

observação, conforme demonstrado na tabela 6 (figuras 10 e 11). 

 

Tabela 6 - Análise estatística dos resultados histológicos das células musculares 

Tempo de 
observação 

(dias) 

Células 
musculares 

Autoenxerto Criopreservado Valor de p 

15 Presente 
Perda parcial    
Ausente 

5 
0 
0 

5 
0 
0 

1,0000 

Presente  4 1 30 
Perda parcial 
Ausente 
 

1 
0 

4 
0 

0,2063 

Presente  5 1 90 
Perda parcial 
Ausente 

0 
0 

4 
0 

0,0476 
 
 
 

Presente  1 0 180 
Perda parcial 
Ausente 

4 
0 

5 
0 

1,0000 
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Figura 10 – Fotomicrografia mostrando a presença total das células musculares. Aorta normal 
de cão (Tricrômico 40X). 

 
 

Figura 11 – Fotomicrografia mostrando perda de células musculares após 180 dias. Cão nº 18, 
homoenxerto criopreservado (Tricrômico 40X). 
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4.2.5  Análise das fibras elásticas 

 

 Ocorreu uma perda das fibras elásticas em ambos os grupos, sendo mais evidente nos 

enxertos criopreservados. Porém esta diferença só foi significativa aos 90 dias de observação 

(tabela 7) (figura 12). 

 

Tabela 7 - Análise estatística dos resultados histológicos das fibras elásticas. 

Tempo de 
observação 

(dias) 

Fibras 
elásticas 

Autoenxerto Criopreservado Valor de p 

15 Presente 
Perda parcial 
Ausente 

5 
0 
0 

5 
0 
0 

1,0000 
 
 
 

Presente  4 1 30 
Perda parcial 
Ausente 

1 
0 

4 
0 
 

0,2063 

Presente  5 1 90 
Perda parcial 
Ausente 

0 
0 

4 
0 

0,0476 
 
 
 

Presente  1 0 180 
Perda parcial 
Ausente 

4 
0 

5 
0 

1,0000 
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Figura 12 – Fotomicrografia da presença total das fibras elásticas. 
                   Aorta normal.(Weigert 40X). 

 
 

4.2.6  Análise da hialinização 

 

 Houve uma maior hialinização no grupo dos enxertos criopreservados em 

comparação ao grupo dos autoenxertos. Entretanto ocorreu diferença estatísticamente 

significativa aos 90 dias de observação (tabela 8) (figura 13).  
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Tabela 8 - Análise estatística dos resultados histológicos de hialinização. 

Tempo de 
observação 

(dias) 

Hialinização Autoenxerto Criopreservado Valor de p 

Presente 0 0 15 
Ausente 5 5 

1,0000 
 
 

Presente 1 4 30 
Ausente 4 1 

0,2063 
 
 

Presente 0 4 90 
Ausente 5 1 

0,0476 
 
 

Presente 4 5 180 
Ausente 1 0 

1,0000 

 
 

Figura 13 – Fotomicrografia da presença de hialinização na camada média após 180 dias de 
observação. Cão nº 18, homoenxerto criopeservado (H&E 100X). 
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4.2.7  Análise da calcificação 

 

 Foi observado 1 caso de calcificação no grupo de enxertos criopreservados aos 90 

dias e 1 caso aos 180 dias, e no grupo dos autoenxertos não ocorreu. (tabela 9) (figuras 14 e 

15). 

 Esses dados não demonstraram diferença estatísticamente significativa entre os  

grupos (tabela 9).  

 Observou-se também a presença de calcificação focal no local da sutura em  2 casos 

de autoenxertos e 1 caso de enxerto criopreservado (Anexo). 

 

Tabela 9 - Análise estatística dos resultados histológicos da calcificação. 

Tempo de observação 
(dias) 

Calcificação Autoenxerto Criopreservado Valor de p 

Presente 0 0 15 
Ausente 5 5 

1,0000 
 
 

Presente 0 0 30 
Ausente 5 5 

1,0000 
 
 

Presente 0 1 90 
Ausente 5 4 

1,0000 
 
 

Presente 0 1 180 
Ausente 5 4 

1,0000 
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Figura 14 – Fotomicrografia da presença de calcificação no local da sutura após 180 dias de 
observação. Cão nº 17, homoenxerto criopeservado (H&E 400X).  

 
Figura 15 – Fotomicrografia da presença de calcificação entre as camadas íntima e média 

após 180 dias de observação. Cão nº 17, homoenxerto criopreservado (H&E 
400X).  

 
Notar a presença de espessamento intimal. 
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4.2.8  Análise do infiltrado inflamatório 

 

 Discreto a moderado infiltrado inflamatório estava presente em ambos os grupos, 

observando-se uma tendência mais acentuada nos enxertos criopreservados em relação aos 

autoenxertos (Anexo) 

 Houve diferença estatística significativa aos 90 dias de observação entre os 2 grupos 

(tabela 10). 

 

   Tabela 10 - Análise estatística dos resultados histológicos do infiltrado inflamatório.  

Tempo de 
observação 

(dias) 

Infiltrado 
inflamatório 

Autoenxerto Criopreservado Valor de p 

Presente 5 5 15 
Ausente 0 0 

1,0000 
 
 

Presente 5 5 30 
Ausente 0 0 

1,0000 
 
 

Presente 0 4 90 
Ausente 5 1 

0,0476 
 
 

Presente 4 3 180 
Ausente 1 2 

0,5833 
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Figura 16 – Fotomicrografia mostrando presença de infiltrado inflamatório discreto e crônico 
após 15 dias de observação. Cão nº 09, homoenxerto criopeservado (H&E 
100X).  

 
                                 Notar o infiltrado inflamatório na camada adventícia. 
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Figura 17 – Fotomicrografia mostrando presença de infiltrado inflamatório do tipo 
granulomatoso após 30 dias de observação. Cão nº 38, autoenxerto (H&E 400x).  

 
4.2.9 Análise da trombose 

 

Verificou-se apenas 1 caso de trombose de homoenxerto criopreservado aos 30 dias de 

observação, sem apresentar diferença estatística significativa entre os grupos (tabela 11) 

(figura 18). 

 

Tabela 11 - Análise dos resultados histológicos de trombose. 

Momento Trombose Autoenxerto Criopreservado Valor de p 
Presente 0 0 15 
Ausente 5 5 

1,0000 
 
 

Presente 0 1 30 
Ausente 5 4 

1,0000 
 
 

Presente 0 0 90 
Ausente 5 5 

1,0000 
 
 

Presente 0 0 180 
Ausente 5 5 

1,0000 
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Figura 18 – Fotomicrografia mostrando a presença de trombose após 30 dias de observação. 
Cão nº 36, homoenxerto criopeservado (H&E 40X).  

 
 

4.2.10  Análise da necrose 

 

Não foi evidenciado nenhum caso de necrose nos grupos estudados (Anexo). 

 

 

4.2.11 Análise da adventícia 

 

Na camada adventícia dos homoenxertos houve a maior presença de infiltrado 

inflamatório, porém sem diferença estatística significativa.(tabela 12) (figura 16). 

Não houve nenhum caso de fibrose na adventícia (Anexo). 
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Tabela 12 – Análise dos resultados histológicos da presença de infiltrado inflamatório na 
adventícia. 

 
Momento Infiltrado 

inflamatório na 
adventícia 

Autoenxerto Criopreservado Valor de p 

Presente 5 5 15 
Ausente 0 0 

1,0000 
 
 

Presente 5 5 30 
Ausente 0 0 

1,0000 
 
 

Presente 0 4 90 
Ausente 5 1 

1,0000 
 
 

Presente 0 3 180 
Ausente 5 2 

0,1667 
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5  DISCUSSÃO  

 

 

Os homoenxertos arteriais criopreservados tem sido menos estudados, quando 

comparados com os homoenxertos valvares cardíacos, sendo estes particularmente utilizados 

em caso de endocardite valvar (McNALLY et al., 1989, DOTY et al., 1993; O'BRIEN et al., 

1987). 

 A análise dos efeitos da criopreservação nos homoenxertos arteriais não é freqüente. 

Neste estudo, analisamos as alterações histológicas nos homoenxertos aórticos 

criopreservados, utilizando modelo canino de experimentação. As técnicas de criopreservação 

valvares humanas foram aplicadas neste estudo. 

Observamos uma diminuição do endotélio nos enxertos criopreservados entre 15 e 90 

dias, com restauração aos 180 dias. Estes dados sugererem que houve reendotelização do 

enxerto, possivelmente às custas do endotélio do receptor. 

Na literatura encontramos que a perda de células endoteliais ocorre rapidamente nos 

homoenxertos logo após a exposição ao fluxo arterial e que a repopulação ocorre após o 

período de alguns meses, caso o enxerto não trombose. Esta repopulação é derivada das 

células endoteliais do receptor e não está completa após dois meses (WILLIAMS et al.,1975). 

SHOWALTER et al. (1989); analisando homoenxertos venosos criopreservados 

implantados em cães por 4 meses, observou a perda de endotélio após 3 meses ,mas 

subsequentemente desenvolveram endotélio funcional, havendo uma diminuição da resposta 

inflamatória à medida que o endotélio regenerava. 

Apesar do tempo de reendotelização diferir nos achados de literatura, ficou evidente 

que este fenômeno ocorre e que contribuirá para o bom funcionamento do homoenxerto. 

Em nosso estudo, também ficou evidenciada uma perda das células da camada média 

com respectiva hialinização nos homoenxertos criopreservados. 

BOREN et al., (1978); em sua análise histológica de homoenxertos venosos 

criopreservados de cães, encontraram perda endotelial, (perda de células musculares com 

hialinização a partir de 30 dias, com um grau variado de resposta inflamatória caracterizada 
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por células mononucleares e polimorfonucleares ao longo das camadas adventícia e Endotelial 

de alguns homoenxertos). 

Estudos prévios têm demonstrado que a penetração dos crioprotetores, com o 

DMSO, preserva parcialmente a viabilidade celular (WEBER et al., 1975; BROCKBANK et 

al.,1990). É esperado que essas células possam continuar a manter seu metabolismo e funções. 

Entretanto, comparações  histológicas entre enxertos criopreservados e frescos mostraram que 

o processo de congelamento é o  responsável pelas alterações celulares com lesões intimais e 

modificações morfológicas nas células musculares (NATAF et al.,1995). 

A membrana elástica interna manteve-se íntegra, não expondo a camada subjacente, 

o que tornaria a superfície trombogênica. 

A reação inflamatória nas camadas média e adventícia, apresentou-se de forma 

discreta a moderada na maioria dos enxertos criopreservados. Ela foi caracterizada por células 

polimorfonucleares e linfócitos na camada adventícia. Reação tipo granulomatoso, com 

presença de calcificação focal no local da sutura também foi observada. Este último achado é 

comumente descrito em trabalhos na literatura (NATAF et al., 1995). 

Experimentos realizados em humanos, cães e ratos tem descrito o processo 

patológico da rejeição dos homoenxertos (BOREN et al 1978; VICKERY et al 1965). 

Achados histológicos tem demonstrado que estágios iniciais de rejeição são caracterizados por 

reação inflamatória intimal com alteração e perda de células endoteliais (L'ITALIEN et 

al.,1979; BOREN et al.,1978). Este fenômeno pode ser responsável pela trombose precoce 

dos homoenxertos . 

WILLIAMS et al., (1975), e mais recentemente SCHMITZ-RIXEN et al.,(1988),  

descreveram os 3 componentes da rejeição crônica arterial, em modelo experimental de aorta: 

espessamento intimal, incluindo células musculares e células inflamatórias; necrose da 

camada média, com perda das células musculares; e infiltrado inflamatório na adventícia. 

Nossos resultados demonstraram espessamento intimal, perda parcial de células 

musculares e infiltrado inflamatório na adventícia na maioria dos homoenxertos, Porém, não 

encontramos casos de necrose da camada média. 

L'ITALIEN et al., (1979) demonstraram redução na antigenicidade e prolongamento 

da viabilidade celular em homoenxertos caninos arteriais e venosos tratados com DMSO. 

Tem sido sugerido que o congelamento dos tecidos altera seu comportamento 

imunológico. DEATON et al.,(1992), observaram que a criopreservação leva a uma 
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diminuição do infiltrado celular de homoenxertos caninos venosos criopreservados, em três 

meses. 

L'ITALIEN et al., (1979) demonstrou uma redução na antigenicidade e viabilidade 

celular prolongada em homoenxertos caninos arteriais e venosos tratados com DMSO. 

NATAF et al., (1995), observaram um espessamento intimal e presença de extensas 

calcificações da média mais freqüente nos homoenxertos caninos arteriais criopreservados de 

cães do que nos homoenxertos frescos.  

Há discussões sobre se a injúria das células endotéliais pela criopreservação pode ser 

responsável pela formação do espessamento intimal. Do mesmo modo, se a calcificação da 

média pode ocorrer em resposta ao congelamento induzindo ao dano aos miócitos 

(MOTOMURA et al., 1995a). 

Não encontramos casos de calcificações da camada média  nos homoenxetos 

criopreservados. Apenas 1 caso de calcificação entre a camada íntima e camada média, e 2 

casos de calcificação focal, uma delas no local da sutura e a outra sub-endotelial. 

O espessamento intimal pode estar relacionado aos processos de criopreservação e 

homotrasplante. Do mesmo modo, eles podem danificar física e imunologicamente a 

superfície luminal  e acelerar o espessamento intimal . 

MOTOMURA et al., (1995ª) comparando homoenxertos criopeservados e frescos de 

aorta de ratos encontraram um alto grau de infiltrado inflamatório na adventícia na fase aguda 

, porém o número de células da adventícia decresce com o passar do tempo. Isto sugere que o 

processo de criopreservação pode atenuar a resposta imunológica do homoenxerto aórtico. 

 Em nosso estudo, macroscopicamente, não houve nenhum caso de formação de 

aneurisma, degeneração do homoenxerto ou deiscência da sutura. O aspecto dos 

homoenxertos foi similar à aorta nativa. Ocorreu 1 caso de trombose aos 30 dias, porém não 

foi possível determinar a causa, provavelmente devido à técnica cirúrgica. 

 Apesar de não ter sido realizada a contagem celular, notamos diminuição do processo 

inflamatório na camada adventícia com o decorrer do tempo. Estes achados são concordantes 

com os referidos por MOTOMURA et al.,1995b. 

 Mesmo com período de observação curto, podemos sugerir que o processo de 

rejeição foi reduzido pela criopreservação, e que os homoenxertos criopreservados não 

possuem superfície trombogênica, indicando que a criopreservação não aumenta os riscos de 

trombose nos enxertos. 
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Estudos específicos devem ser realizados para melhor comprovação destes achados. 

 Na realidade, a maioria dos trabalhos experimentais são feitos de acordo com o 

modelo inicialmente proposto por CARREL (1912). O que tem variado é o tipo de tratamento 

a que são submetidos os substitutos arteriais.  

 Nosso interesse em estudar o assunto decorreu da relativa escasses de publicações 

sobre a evolução histológica de homoenxertos arteriais criopeservados. 

 Notadamente não encontramos na literatura nacional trabalhos estudando este tipo de 

conservação. Este fato, deve-se a que a tecnologia de criopeservação não seja disponível à 

grande maioria dos serviços cirúrgicos brasileiros. 
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6  CONCLUSÕES 

 

 

 A análise histológica dos homoenxertos caninos criopreservados até 180 dias, 

permite concluir que: 

 

1. Houve perda endotelial, com restauração nos períodos finais de observação. 

 

2. Houve importante espessamento da camada íntima, que se mostrou presente aos 15 e 30    

dias de observação, com estabilização subseqüente. 

 

3. As células musculares e fibras elásticas sofreram perda progressiva, com posterior 

hialinização. 

 

4. A incidência de calcificação foi baixa. 

 

5. Houve reação inflamatória, aguda e crônica, nas camadas média e adventícia, sendo 

moderada ou ausente aos 180 dias. 

 

6. Não foram observados casos de necrose dos enxertos, fibrose na camada média e na 

camada adventícia. 

 

7. Não houve alterações histológicas que permitissem afirmar se houve rejeição dos 

homoenxertos criopreservados.  
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ANEXOS 

 

 

PROTOCOLO DOS ACHADOS HISTOPATOLÓGICOS 

 

1. ENDOTÉLIO 

 PRESENTE    FOCAL   MULTIFOCAL   TOTAL 

 AUSENTE 

 

2. MEMBRANA ELÁSTICA INTERNA 

 PRESENTE   FOCAL   MULTIFOCAL   TOTAL 

 AUSENTE 

 

3. CAMADA ÍNTIMA 

ESPESSURA : ____ MICROMETROS 

 

4. CÉLULAS MUSCULARES 

 PRESENTE      TOTAL    PERDA PARCIAL 

 AUSENTE 

 

5. FIBRAS ELÁSTICAS 

 PRESENTE      TOTAL    PERDA PARCIAL 

 AUSENTE 

 

6. HIALINIZAÇÃO 

 PRESENTE 

 AUSENTE 

 

7. NECROSE 

 PRESENTE 

 AUSENTE 
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8. CALCIFICAÇÃO 

 PRESENTE      LOCAL   

 AUSENTE 

 

9. ADVENTÍCIA 

 FIBROSE 

 INFILTRADO INFLAMATÓRIO  

 

10. INFILTRADO INFLAMATÓRIO 

 AUSENTE 

 PRESENTE   DISCRETO   MODERADA   ACENTUADO 

                          AGUDO   CRÔNICO   CORPO ESTRANHO   ABSCESSO 

                ÍNTIMA   MÉDIA   ADVENTÍCIA 

  

11. TROMBOSE 

 AUSENTE 

 PRESENTE 
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