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RESUMO 

 

APPOLONIO F. Estudo experimental comparativo de implantes arteriais – 
politetrafluoretileno expandido (PTFE) versus polidimetilsiloxano com reforço 
de tecido de poliéster.[tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, 
Universidade de São Paulo; 2014. 

 

INTRODUÇÃO: Os enxertos vasculares sintéticos disponíveis atualmente 
apresentam baixos índices de patência, quando utilizados na 
revascularização de vasos de pequeno calibre, e possuem resultados 
inferiores quando comparados ao uso de veias autólogas em derivações 
infrageniculares. Nova prótese de pequeno calibre confeccionada em 
silicone (polidimetilsiloxano, PDMS) com reforço de tecido de poliéster foi 
desenvolvida e comparada à prótese de PTFE. OBJETIVOS: Analisar, em 
modelo experimental em coelhos, o tubo de PDMS como material para 
prótese vascular e compará-lo a prótese de PTFE. MÉTODOS: Quarenta 
coelhos foram submetidos a interposição na aorta infrarrenal de próteses de 
4mm de diâmetro, sendo 20 animais com PDMS e 20 com PTFE (grupo 
controle). Foi medido o tempo de clampeamento e realizada arteriografia 
retrógrada da aorta para avaliar a patência das próteses. Para avaliar a 
endotelização das próteses foi realizada microscopia eletrônica de maneira 
amostral pareada. RESULTADOS: Vinte e cinco animais (62,5%) não 
apresentaram intercorrências pós-operatórias; oito (20%) morreram 
precocemente e sete (17,5%) ficaram paraplégicos no pós-operatório 
imediato (e foram sacrificados), sendo que esses animais não foram 
incluídos nas análises de patência. Não foi observada diferença entre os 
grupos quanto à evolução com complicações pós-operatórias (p=0,526) e 
quanto ao tempo de clampeamento da aorta (p=0,299). A patência em 30 
dias foi de 100% para as duas próteses. Aos 60 dias, a taxa de patência do 
PDMS foi de 92,3% (± 7,4), e de 73,8% (±13,1) em 90 dias; as próteses de 
PTFE tiveram taxas de patência de 87,5% (± 11,7) aos 60 e 90 dias. Não foi 
observada diferença significativa entre as taxas de patência dos grupos 
(p=0,62). Não houve diferença siginificativa entre os grupos quanto ao grau 
de estenose das próteses patentes (p=0,650) à avaliação angiográfica. A 
microscopia eletrônica mostrou crescimento endotelial limitado às regiões 
próximas às anastomoses nos dois tipos de próteses. CONCLUSÃO: O 
PDMS mostrou-se passível de utilização como prótese vascular, com 
resultados comparáveis aos do PTFE no modelo utilizado. 

 

Descritores: Prótese vascular; Dimetilpolisiloxanos; Silicones; Poliésteres; 
Politetrafluoretileno; Aorta abdominal/cirurgia; Coelhos; Implantes 
Experimentais; Estudo comparativo. 



SUMMARY 

 

APPOLONIO F. Experimental comparative study of arterial implants - 
expanded polytetrafluoroethylene (PTFE) versus dimethylpolysiloxane 
reinforced with polyester fabric [thesis]. São Paulo: Faculdade de Medicina, 
Universidade de São Paulo; 2014. 

 

INTRODUCTION: Synthetic vascular grafts currently available have 
suboptimal patency rates in small-diameter vessels and inferior outcomes in 
below-the-knee arterial bypass procedures when compared to the use of 
autologous vein. A new small vessel prosthesis made of silicone 
(polydimethylsiloxane, PDMS) and reinforced with polyester fabric was 
developed and compared to the standard PTFE prosthesis. OBJECTIVES: 
On a rabbit experimental model, we compared the outcomes of new PDMS 
vascular prostheses with PTFE vascular prostheses. METHODS: Forty 
rabbits underwent infra-renal aorta replacement with 4 mm diameter 
prostheses, twenty animals with PDMS and twenty animals with PTFE 
(control group). Aortic clamping time was measured and retrograde aortic 
angiography was performed to assess patency. Histological graft samples 
were examined by electron microscopy to evaluate prostheses 
endothelialization. RESULTS: Twenty-five (62,5%) animals had good surgical 
outcome; eight animals (20%) expired and seven animals (17.5%) became 
paraplegic (and subsequently sacrificed) during early follow up and were not 
included in anastomosis patency analysis. Postoperative complications 
(death, paraplegia) rates (p=0,526) and aortic clamping times (p=0,299) were 
comparable in both groups. Patency rates in 30 days were 100% for both 
grafts. At 60 days, patency rate for PDMS was 92,3% (±7,4), and 73,8% 
(±13,1) at 90 days. PTFE grafts had patency rates of 87,5% (±11,7) at 60 
and 90 days. No statistically significant difference was found in between 
groups for patency rates (p=0,62). No statistically significant difference for 
stenosis was found on angiographical analysis in between groups (p=0,650). 
Electron microscopy revealed limited anastomotic endothelial ingrowth in 
both prostheses used. CONCLUSION: In this experimental model, PDMS 
and PTFE vascular prostheses had comparable outcomes and PDMS 
prosthesis could be used as a vacular graft. 

Descriptors: Blood vessel prosthesis, Dimethylpolysiloxanes, Silicones, 
Polyesters, Polytetrafluoroethylene, Aorta, abdominal/surgery, Rabbits, 
Implants, experimental, Comparative Study. 
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 Doenças que acometem os vasos sanguíneos, principalmente as 

artérias de pequeno calibre (diâmetro <6 mm), são a principal causa de 

mortalidade nos Estados Unidos e demais países ocidentais. Quando 

acometidos por doenças como a aterosclerose, os vasos podem evoluir para 

estenose e oclusão, levando à redução do fluxo sanguíneo e danos 

teciduais. São exemplos o infarto do miocárdio por oclusão das artérias 

coronárias, claudicação e isquemia crítica de membros inferiores por doença 

arterial periférica, e acidentes vasculares cerebrais isquêmicos devido ao 

acometimento das artérias carótidas1. 

Para o tratamento cirúrgico da doença arterial, os enxertos são uma 

das alternativas mais utilizadas, sendo realizadas, a cada ano, mais de 1,4 

milhão de revascularizações em ponte (coronariana e periférica), somente 

nos Estados Unidos1, e cerca de três vezes esse valor no mundo todo2. Nos 

procedimentos de revascularização arterial, são utilizados substitutos 

vasculares e os preferidos atualmente pelos cirurgiões são as veias 

autólogas (preferencialmente a veia safena interna) ou, em alguns casos, 

artérias autólogas (como mamária e radial).  

O desenvolvimento do substituto arterial ideal é comparado à busca 

pelo “Santo Graal” por alguns autores3–5. Tal substituto deveria reunir uma 

série de propriedades: baixa trombogenicidade, elevada biocompatibilidade 

(especialmente com o sangue), bioestabilidade, ausência de toxicidade, 

complacência semelhante à do vaso ao qual vai ser suturado, facilidade de 

manuseio e sutura, resistência ao desenvolvimento de hiperplasia intimal e 
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infecções, durabilidade a longo prazo, disponibilidade em vários diâmetros e 

comprimentos, facilidade de produção e armazenamento, baixo custo3,6,7.  

Devido às características destacadas para que um substituto arterial 

seja considerado ideal, é possível entender o porquê das artérias nativas 

serem descritas como a melhor opção para uma revascularização7. Em 

muitos casos porém, não há nenhum segmento arterial autólogo com 

diâmetro e extensão suficientes para serem usados numa cirurgia em ponte, 

especialmente em revascularizações distais do membro inferior e em 

reconstruções de vasos de grande calibre, como em uma correção de 

aneurisma da aorta. Nas revascularizações coronarianas, é frequente o uso 

das artérias mamária e radial, além da veia safena magna. Para as 

revascularizações de membros inferiores, a veia safena autóloga é 

considerada o substituto arterial de escolha. Infelizmente uma grande parte 

dos pacientes com indicação de cirurgia de revascularização não possui 

substitutos autólogos para serem usados nesses procedimentos, havendo 

necessidade de se recorrer a enxertos sintéticos8,9. 

O início da pesquisa de próteses vasculares data da década de 40, 

quando Hufnagel10, Donovan e Zimmerman11, e Moore12 testaram próteses 

de metilacrilato e polietileno na aorta de modelos animais. Polímeros 

sintéticos como o Nylon, logo substituído pelo Dacron, são utilizados há mais 

de 60 anos como enxertos vasculares. No início, esses tecidos eram 

costurados artesanalmente para adquirir estrutura tubular13.  
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O uso rotineiro de próteses vasculares foi muito impulsionado pelo 

trabalho de Voorhees, que trabalhava com Blakemore na Universidade de 

Columbia, nos Estados Unidos. Notou-se que o fio de seda que havia 

permanecido por longo período de tempo no ventrículo direito de um dos 

cães do laboratório, tornou-se revestido por superfície brilhante, nacarada, 

semelhante à endotelial. Fios de outros materiais sintéticos como Vinyon-

“N”, usados em velas de embarcações, também se tornavam revestidos por 

este filme macio, brilhante e livre de trombos macroscópicos14. O relato de 

Voorhees e Blakemore em 1954, da substituição de 17 aneurismas de aorta 

abdominal e um aneurisma de poplítea pelo implante de tubo sintético, foi o 

início da atual cirurgia arterial reconstrutiva. Entretanto, apesar do enorme 

avanço em novos materiais daquela época até o momento atual, há 60 anos 

apenas dois substitutos vasculares sintéticos são usados regularmente em 

reconstruções arteriais: os polímeros do poliéster (marca de fabricação - 

Dacron) e os polímeros do polietileno (marca de fabricação - Teflon®), na 

versão expandida por extrusão, conhecida como PTFE (politetrafluoretileno 

expandido)9,15–17.  

Além da busca pelo funcionamento dos enxertos como condutores do 

sangue, procurava-se reproduzir a experiência inicial do revestimento 

endotelial, que ocorria sobre os fios sintéticos. Até então, experimentos 

isolados com tubos sólidos de metal, vidro ou borracha mostraram evolução 

com oclusão precoce18. 
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Com o aumento da experiência, tornou-se evidente que os enxertos 

sintéticos funcionavam satisfatoriamente por longos períodos de tempo em 

artérias de grande calibre, alto fluxo e situações de baixa resistência. No 

território femoropoplíteo, para as reconstruções acima do joelho, os 

substitutos sintéticos de dacron ou PTFE, têm resultados semelhantes entre 

si13,19 e, em algumas séries, até comparáveis aos da veia safena9,18,20–23. 

Entretanto, dois problemas permaneciam: em nenhuma das próteses, a 

despeito da porosidade, o endotélio progredia além de poucos centímetros 

da linha de sutura; e as mesmas não funcionavam em áreas de alta 

resistência e baixo fluxo e em vasos com diâmetro de 4 mm ou menos16,24,25. 

Para a reconstrução de artérias menores, como coronárias, fibulares 

e tibiais, as atuais próteses vasculares são inadequadas. A utilização da veia 

safena como substituto arterial para calibres de 3 a 6 mm, como é o caso 

das derivações em ponte para as obstruções arteriais nesses territórios, é 

consensual17,26,27. 

O PTFE surgiu como opção de enxerto vascular em 1972, em modelo 

experimental em porcos28. Trata-se de um membro da classe dos polímeros 

de fluorocarbono, que é apresentado em duas versões para uso como 

implante protético: têxtil e expandido. A versão expandida é produzida por 

extrusão e pode ter sua porosidade controlada no processo de produção15. 

Trata-se da versão mais utilizada atualmente. 

A patência primária do PTFE para artérias de pequeno calibre distais 

à poplítea, referida como de 45% e 25% aos 2 e 5 anos respectivamente, é 
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considerada baixa9, apesar de ainda aceitável, se considerarmos as 

características desta população de arteriopatas graves sem substituto 

autógeno. Devido às suas limitações (baixas taxas de patência, elasticidade 

reduzida, baixa complacência e paredes mais resistentes à passagem da 

agulha)29, em geral utiliza-se esse tipo de prótese com algum tipo de 

manobra técnica adicional, como a interposição de segmento de veia30 ou a 

criação de fístula arteriovenosa distal31. 

Diante desse cenário, o contingente de outras veias superficiais 

constitui-se no substituto de escolha, quando da impossibilidade de 

utilização da veia safena magna homolateral ao membro isquêmico que se 

objetiva tratar. A veia safena magna contralateral, a veia safena parva, homo 

ou contralateral, segmentos remanescentes da veia safena magna na região 

de sua croça ou perto do maléolo, e veias do membro superior, são as 

opções mais habitualmente utilizadas26,32–35. Veias do sistema venoso 

profundo36 ou artérias endarterectomizadas, particularmente a femoral 

superficial37, também são utilizadas como recurso de substitutos vasculares 

autógenos.  

Devido ao fato do PTFE ainda não representar opção considerada 

satisfatória como substituto protético no território infragenicular, materiais 

biológicos não autógenos são opções pesquisadas. Veias obtidas de 

cadáveres representam uma dessas opções. Trata-se de um transplante e, 

portanto, depende de esquemas de preservação, para que possa ser 

mantida em bancos para utilização e eliminação da antigenicidade. Os 
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métodos mais utilizados são a criopreservação e a preservação em 

glutaraldeído. Apesar da utilização da safena homóloga ser teoricamente 

atraente, os resultados com seu uso são semelhantes aos de outros 

substitutos sintéticos, quando comparados aos resultados de excelência 

atingidos pela safena autóloga29,38.   

Outro material biológico homólogo descrito é a veia de cordão 

umbilical tratada com glutaraldeído. Problemas de dilatação destes enxertos 

na experiência inicial39, tendência à degeneração parietal com o passar do 

tempo e dificuldades nas anastomoses em artérias de pequeno calibre40,  

foram motivos de desencorajamento de seu uso, além de serem alcançadas 

patências apenas ligeiramente superiores aos de outros materiais41. 

O silicone tem larga utilização na prática médica. Seu uso em 

estruturas tubulares para condução de soluções endovenosas em vários 

tipos de cateteres, além de próteses, como mamária e peniana, é 

consagrado. Trata-se de material inerte, o que constitui uma de suas 

vantagens para utilização em implantes. O silicone possui também 

bioestabilidade, baixa toxicidade e, sob o ponto de vista de condução do 

fluxo sanguíneo, baixa trombogenicidade25,42–50.  

Quanto às próteses vasculares, o uso do silicone foi iniciado para o 

revestimento de próteses já conhecidas, como o Dacron51. Sabe-se que com 

o silicone é possível obter um revestimento luminal liso, sem polaridade e 

hidrofóbico. Estas condições, em estudos feitos com consumo de plaquetas 

marcadas por isótopos radioativos, mostraram-se bem menos 

trombogênicas do que a de outros polímeros de poliuretano, polares e 
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hidrófilos46. Entretanto, seu uso como prótese arterial, apesar de referido em 

algumas publicações experimentais, ainda não atingiu o estágio de utilização 

clínica rotineira51–60.  

Os polímeros do dimetilsiloxano (silicone), mais precisamente 

chamados de siloxanos polimerizados ou polisiloxanos, são misturas de 

polímeros inorgânicos e orgânicos com a fórmula química [R2SiO]n,, onde R 

representa grupos orgânicos como metil, etil e fenil. Tais polímeros são 

constituídos por uma matriz siloxano (Si-O), e os grupos orgânicos laterais 

ligam-se aos átomos de silício60–62 (Figura1). 

 

 

         Figura 1 - Estrutura química do polidimetilsiloxano (PDMS).  

 

Em alguns casos, os grupos orgânicos laterais podem ser usados 

para ligar duas ou mais destas estruturas [-Si-O-]. Pela variação do 

comprimento das cadeias, grupos laterais e crosslinking, silicones podem ser 

sintetizados em larga variedade de composições e propriedades. Podem 

variar em consistência, desde forma líquida, passando por gel, borracha e 

até plástico duro. O siloxano mais comum é o polidimetilsiloxano linear 

(PDMS)60.  
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O PDMS é sintetizado a partir de dimetilclorosilano, que reage com 

água da seguinte forma: 

  n [Si(CH3)2Cl2] + n [H2O] → [Si(CH3)2O]n + 2n HCl  

Para uso médico, e evitar a produção de HCl potencialmente nocivo, 

os átomos de cloro do precursor silano são substituídos por grupos acetato, 

levando,  no final do processo de cura, à produção do atóxico ácido acético. 

Entretanto, o processo de cura passa a ser mais lento quando é feita tal 

substituição62,63. 

Algumas características físicas talvez expliquem o motivo de o 

silicone ainda não ter aceitação como prótese vascular implantável. 

Comparado a outros tipos de polímeros, o silicone é o que possui menor 

estiramento e menor força tênsil e, portanto, menor facilidade de manuseio e 

de aceitação a suturas. Portanto, a menor força tênsil e suscetibilidade ao 

rasgo, tornariam estruturas tubulares em silicone menos adequadas a 

suturas. 

Em formulações que conferem maior resistência aos tubos de 

silicone, a dureza final as torna de difícil manuseio64. 

O reforço de estruturas tubulares de silicone por telas de tecido, 

tornando-as mais moles e flexíveis, já foi descrito como forma de adequar 

estes tubos para implantes e suturas25,59,60. 

A hipótese de que próteses de PDMS possam ser utilizadas como 

substitutos de artérias de pequeno calibre representa o motivo da presente 



__________________________________________________Introdução 

	  

10	  

pesquisa e, para tanto, foi realizada a comparação do uso dessas com as 

próteses de PTFE, já conhecidas e de uso frequente em revascularizações 

arteriais. 

 



	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. OBJETIVOS 
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Os objetivos da presente pesquisa, em modelo experimental em 

coelhos, são: 

 

- Comparar a patência das próteses de PDMS e PTFE através de 

arteriografia por fluoroscopia; 

- Comparar características do implante cirúrgico dessas próteses; 

- Comparar as complicações pós-operatórias do implante das próteses  

- Avaliar e comparar o comportamento biológico das próteses. 



	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. MÉTODOS 
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3.1 Animal de experimentação 

 Os animais de experimentação utilizados na pesquisa foram coelhos  

domésticos (Oryctolagus cuniculus) adultos, da raça New Zealand, de 

ambos os sexos, com peso variando entre 3000 e 4900 gramas, 

provenientes do Centro de Bioterismo da Faculdade de Medicina da USP.  

Os animais foram enviados ao Laboratório de Cirurgia Experimental 

da Faculdade de Medicina da USP, local onde foram realizados os  

procedimentos cirúrgicos. 

Os animais foram submetidos a procedimentos cirúrgicos, sob 

anestesia, de acordo com a Diretriz do Conselho Nacional de Controle de 

Experimentação Animal - CONCEA65. 

O estudo foi realizado com autorização do Comitê de Ética da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. 

 

3.2 Próteses 

Foram utilizadas próteses vasculares de dois tipos:  

- Próteses de PDMS tubulares, retas, de parede fina (0,4 mm) e com 

diâmetro de 4 mm.  

- Próteses de PTFE tubulares, retas, de parede fina (0,41 mm) e sem 

reforço anelar externo, com diâmetro de 4 mm. 
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Para a confecção das próteses de PDMS, foi utilizado silicone liquido 

de grau médico, que foi curado sobre um mandril metálico onde era 

colocada tela de tecido de poliéster (Figura 2).O tecido foi colocado a fim de 

aumentar a tolerância ao rasgo do silicone durante a sutura para implante da 

prótese. O mandril era mantido em movimento rotatório, inicialmente em 

temperatura ambiente, a fim de que a cura ocorresse de maneira uniforme, e 

posteriormente era colocado em estufa à temperatura de 110oC por 30 

minutos. Essas próteses foram confeccionadas segundo patente de número 

PI 074867-0 de De Luccia e De Luccia66 (Figuras 3 e 4). 

 

 

 

Figura 2 - Ilustração da prótese de PDMS. 
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Figura 3 - Prótese de PDMS.  

 

3.3 Plano experimental 

Foram incluídos no estudo 40 animais. 

Os animais foram divididos em dois grupos, de acordo com a prótese 

implantada: 

- Grupo PDMS: coelhos submetidos ao implante de prótese de PDMS 

(n=20). 

- Grupo PTFE: coelhos submetidos ao implante de prótese de PTFE 

(n=20). 
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3.3.1  Técnica anestésica 

Todos os procedimentos foram realizados sob anestesia geral e a 

técnica anestésica empregada consistiu em administração de Cloridrato de 

Quetamina 50 mg/mL (Ketamin®, Cristália) na dose de 35 mg/kg e Cloridrato 

de Xilazina 2% (Anasedan®, Vertbrands) na dose de 5 mg/kg, ambos 

colocados em uma mesma seringa, e administrados por via intramuscular na 

coxa ou região glútea, como medicação pré-anestésica67. 

Decorridos 10 minutos, a veia marginal da orelha foi puncionada com 

cateter vascular (Jelco) de calibre 22 ou 24 G. Uma vez estabelecido o 

acesso venoso, passava-se à anestesia endovenosa com as mesmas 

drogas utilizadas no pré-anestésico, administradas de acordo com a 

necessidade dos animais durante o procedimento cirúrgico. Os animais 

receberam, também por via endovenosa, hidratação com solução fisiológica 

(cloreto de sódio a 0,9%) na dose de 15 mL/Kg/hora durante todo o 

procedimento. 

A intubação orotraqueal em coelhos mostrou-se difícil e traumática 

aos animais desde a fase mais inicial da pesquisa, o que aumentou a 

morbidade e mortalidade dos animais nesse período. Devido a isso, os 

animais foram mantidos sob ventilação espontânea, com cateter de oxigênio 

a 3 L/min. 
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3.3.2  Técnica cirúrgica 

Com o animal sob anestesia geral, foi realizada laparotomia mediana 

para acesso à aorta abdominal por via transperitoneal. Após a laparotomia, 

era colocado afastador autoestático desenvolvido para a pesquisa, a fim de 

manter e facilitar a exposição do campo operatório (Figura 4). 

 

Figura 4 - Ilustração do animal com aorta abdominal dissecada e 
reparada. 
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Após a dissecção de um segmento de aproximadamente 4 cm da 

aorta infrarrenal e reparo proximal e distal da mesma, o animal foi 

anticoagulado. A anticoagulação foi feita com heparina sódica 5000 UI/mL 

(Liquemine®, Roche), na dose de 200 UI/kg, por via endovenosa. Decorridos 

2 minutos da administração da heparina, os seguimentos proximal e distal da 

aorta foram clampeados, assim como eventuais artérias lombares 

encontradas. Sempre que possível, a ligadura e secção das artérias 

lombares foi evitada a fim de reduzir a ocorrência de paraplegia no período 

pós-operatório (Figura 5). 

 

 
Figura 5 - Aorta dissecada, clampeada e aberta (arteriotomia proximal).  
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Procedia-se então à realização das anastomoses da prótese 

selecionada (PTFE ou PDMS) na aorta do animal, por técnica término-

lateral, com suturas contínuas com fio de polipropileno 7-0, com agulha 

cardiovascular 3/8 – 1 cm (Prolene, Ethicon). A anastomose proximal foi a 

primeira a ser realizada e, após a conclusão da mesma, os clamps eram 

liberados por alguns minutos com a finalidade de restaurar a perfusão dos 

membros inferiores e realizar a proteção tecidual através de pré-

condicionamento isquêmico. Seguia-se então à recolocação dos clamps e à 

confecção da anastomose distal. 

Finalizadas as anastomoses, os clamps eram removidos e realizava-

se a ligadura da aorta entre as anastomoses em dois níveis, com fio de 

algodão 4-0, seguida da secção do vaso entre as duas ligaduras (Figuras 6 e 

7) 

Figura 6 - Prótese de PDMS implantada. 
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Figura 7 - Prótese de PTFE implantada. 

 

O fechamento do plano muscular foi realizado com sutura contínua 

simples com fio poliglactina 3-0; e a pele com sutura contínua simples com 

nylon 4-0. 

O tempo principal do procedimento encontra-se representado na 

figura 8.  
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ADAPTADO de: Ribas, LM 201368 
Figura 8 - Tempo principal do implante cirúrgico das próteses: 1-Aorta 
infrarrenal dissecada; 2-Aorta clampeada; 3-Arteriotomia proximal; 4-
Anastomose proximal; 5 - Retirada dos clamps da aorta e pré-
condicionamento isquêmico; 6 - Arteriotomia distal; 7 - Prótese implantada; 
8-Aorta ligada e seccionada. 

 

O tempo de clampeamento da aorta foi medido somando-se os 

tempos do primeiro e segundo clampeamentos, sendo desconsiderado o 

tempo de pré-condicionamento isquêmico. 

Ao término do procedimento, os animais receberam analgesia pós-

operatória com Meloxican a 2% (Maxicam®, Ouro Fino), na dose de 

0,2mg/kg, por via intramuscular.  
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3.3.3 Período pós-operatório 

Após a realização dos procedimentos cirúrgicos, os animais que 

apresentaram boa evolução clínica foram mantidos em biotério por, no 

mínimo, 4 semanas em gaiolas apropriadas, com água e ração ad libitum,  

Os animais que apresentaram paraplegia foram submetidos a 

eutanásia com cloreto de potássio a 19,1% por via endovenosa, após serem 

anestesiados (mesma técnica usada nos procedimentos cirúrgicos). 

 

3.4 Avaliação das próteses 

Decorrido período mínimo de 28 dias, os animais foram novamente 

anestesiados (metodologia descrita anteriormente) e submetidos a 

arteriografia retrógrada por fluoroscopia, através da injeção de contraste 

iodado (Reliev 60%) por cateter de Silastic introduzido pela artéria femoral, 

após dissecção da mesma (Figura 9). Através da aortografia, determinou-se 

a patência e o grau de estenose das próteses (Figura 10). Os exames foram 

realizados com equipamento OEC Diasonics.  
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Figura 9 - Artéria femoral dissecada e cateterizada para realização da 
arteriografia, cateter visualizado à fluoroscopia. 
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.  

Figura 10 - Angiografia da aorta de coelho na qual foi implantado enxerto de 
PDMS - 30º dia pós-operatório. 

 

As próteses foram classificadas em patentes ou ocluídas, de acordo 

com a passagem ou não de contraste pelas mesmas. As próteses patentes 

foram avaliadas quanto ao grau de estenose através de software disponível 

no equipamento. A porcentagem do grau de estenose foi calculada através 

da relação entre a medida do menor diâmetro da luz da prótese em relação 

ao diâmetro da luz dos segmentos proximal e distal da aorta. Após a 

conclusão do exame angiográfico os animais, ainda anestesiados, foram 

submetidos a eutanásia com cloreto de potássio a 19,1%. 

Após a eutanásia, foi realizada a dissecção da região operada, com 

inspeção macroscópica do implante e remoção da peça (implante sintético e 

segmentos arteriais proximal e distal).  
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Os corpos dos animais foram destinados de acordo com a rotina da 

Disciplina de Técnica Cirúrgica. 

A microscopia ótica não foi passível de realização devido às 

características do material, que era explantado pelo micrótomo na tentativa 

de preparo das lâminas. 

Foi realizada microscopia eletrônica de varredura, de maneira 

amostral nos enxertos patentes, a fim de se observar a superfície interna da 

prótese e a endotelização da mesma. A microscopia eletrônica foi realizada 

na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, no Departamento de 

Engenharia de Minas, em equipamento XL30 - Philips. 

 

3.5 Análise estatística 

Com as informações obtidas com os experimentos foi criado um 

banco de dados no programa Excel for Windows, o qual foi posteriormente 

utilizado para a análise estatística. 

A análise estatística foi realizada através do programa SPSS®, 

versão 18.0. 

A análise da associação das complicações (óbito e paraplegia) e a 

prótese utilizada foi feita através do teste exato de Fisher e teste qui-

quadrado. Os dados foram expressos através de gráficos em colunas. 
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A análise da associação do tempo de clampeamento da aorta e o tipo 

de prótese implantada foi realizada através do teste t de Student. Para a 

associação do tempo de clampeamento e as complicações em cada grupo 

foi utilizada a Análise de Variância a dois fatores (ANOVA a dois fatores), 

assim como para a análise da associação do tempo de clampeamento e a 

patência das próteses. 

Para a análise da patência das próteses (medida em dias) foi utilizado 

o estimador não-paramétrico de Kaplan-Meier e, para comparar as curvas de 

patência, foi utilizado o teste de logrank. Foi considerado como evento a 

oclusão da prótese identificada no cateterismo. Os animais que 

apresentavam prótese patente no momento da aortografia, e que foram 

submetidos a eutanásia, após a realização do exame foram censurados na 

data do exame.  

A hipótese de igualdade das médias foi rejeitada para p < 0,05 (5%). 
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Foram operados 40 animais, com peso médio de 3,83 Kg (com desvio 

padrão de 0,48 Kg), sendo 20 de cada grupo. 

 

4.1. Evolução clínica e complicações pós-operatórias 

A evolução clínica pós-operatória dos animais está apresentada na 

tabela 1 e gráfico 1. Foram consideradas complicações pós-operatórias: 

paraplegia, paraplegia seguida de óbito e óbito. Nenhum animal evoluiu com 

quadro de infecção pós-operatória. 

 

Tabela 1 - Evolução pós-operatória dos animais por grupo 

Grupo Sem 
complicações 

Paraplegia Paraplegia 
+ óbito 

Óbito Total 

PDMS 14 (70,0%) 3 (15,0%) 2 (10,0%) 1 (5,0%) 20 (100,0%) 

PTFE 11 (55,0%) 4 (20,0%) 1(5,0%) 4 (20,0%) 20 (100,0%) 

Total 25 (62,5%) 7 (17,5%) 3 (7,5%) 5 (12,5%) 40 (100,0%) 
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Gráfico 1 - Evolução pós-operatória dos animais por grupo 

 

Não foi observada diferença entre os grupos quanto à evolução com 

complicações pós-operatórias (teste exato de Fisher, p=0,526). 

O tempo médio de sobrevida dos animais que morreram foi de 2 dias 

e dos animais com paraplegia foi de 2,3 dias.  

 

4.1.1. Mortalidade 

Verificou-se que 3 (3/20 = 15%) animais do Grupo PDMS e 5 (5/20 = 

25%) animais do Grupo PTFE morreram após o experimento (gráfico 2). A 

comparação entre os grupos não mostrou diferença significativa em relação 

à mortalidade (teste exato de Fisher, p=0,695). 

Houve um total de 8 óbitos de animais do estudo (20% = 8/40). 
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Gráfico 2 - Relação entre mortalidade e prótese utilizada 

 

 

4.1.2. Paraplegia 

No total, 10 animais ficaram paraplégicos após as operações; sendo 5 

(25%) animais de cada grupo. Não houve diferença significativa quanto à 

evolução para paraplegia (teste qui-quadrado p=1,000). 

 

3 

17 

5 

15 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

18 

Sim Não 

N
úm

er
o 

de
 a

ni
m

ai
s 

Óbito 

PDMS 

PTFE 

p=0,695 

Grupo 



_________________________________________________Resultados 

	  

32	  

4.2. Tempo de clampeamento  

O tempo de clampeamento da aorta foi medido em minutos, com a 

intenção de se avaliar a facilidade na sutura e na confecção das 

anastomoses e, consequentemente, no implante da nova prótese em PDMS 

em comparação ao PTFE. 

 

Tabela 2 - Tempo de clampeamento (em minutos) 

Grupo Média Desvio padrão Tempo mínimo Tempo máximo 

PDMS 50,70 11,86 37 80 

PTFE 55,26 15,09 38 99 

TOTAL 52,92 13,55 37 99 

 

 A análise dos tempos de clampeamento demonstrou que não houve 

diferença significativa entre os grupos (teste t de Student, p=0,299). 
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4.2.1. Tempo de clampeamento e complicações  

Tabela 3 - Tempo de clampeamento e complicações  

Tempo de clampeamento 

Complicações Grupo 

Sim Não 

PDMS 47,83 + 9,75 51,93 + 12,79 

PTFE 54,63 + 15,49 55,73 + 15,54 

TOTAL 51,71 + 13,34 53,60 + 13,89 

 

 

Observamos que não há diferença significativa entre os grupos 

quanto ao tempo de clampeamento da aorta, tanto no grupo que evoluiu com 

complicações como no grupo sem complicações (ANOVA a dois fatores: 

p=0,264). Não observamos diferença significativa no tempo de 

clampeamento entre os animais que evoluíram com complicações e sem 

complicações, tanto no grupo PDMS como no grupo PTFE (ANOVA a dois 

fatores: p=0,581). 
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Gráfico 3 - Tempo de clampeamento e complicações, segundo o grupo de 
estudo 
 

 

 

4.2.1.1 - Tempo de clampeamento e paraplegia 

Tabela 4 - Tempo de clampeamento e paraplegia  

Tempo de clampeamento 

Paraplegia 
                                                                                                       

Grupo 

Sim Não            

PDMS 46,60 + 10,36 52,07 + 12,34 

PTFE 48,60 + 7,50 57,64 + 16,58 

TOTAL 47,60 + 8,59 54,76 + 14,55 

 

 Observamos que não há diferença significativa entre os grupos 

quanto ao tempo de clampeamento da aorta, tanto no grupo com paraplegia 
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como no sem paraplegia (ANOVA a dois fatores: p=0,449). Não observamos 

diferença significativa no tempo de clampeamento entre os animais com e 

sem paraplegia, tanto no grupo PDMS como no grupo PTFE (ANOVA a dois 

fatores: p=0,151). 

 

Gráfico 4 - Tempo de clampeamento e paraplegia, segundo o grupo de 
estudo 
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4.2.1.2 – Tempo de clampeamento e óbitos 

Tabela 5 - Tempo de clampeamento e óbitos  

Tempo de clampeamento 

Óbito 
                                             

Grupo 

Sim Não 

PDMS 46,33 + 6,81 51,47 + 12,53 

PTFE 62,00 + 18,76 53,47 + 14,18 

TOTAL 55,29 + 16,17 52,41 + 13,15 

 

 Observamos que não há diferença significativa entre os grupos 

quanto ao tempo de clampeamento da aorta, tanto no grupo que evoluiu a 

óbito como no grupo que sobreviveu (ANOVA a dois fatores: p=0,132). Não 

observamos diferença significativa no tempo de clampeamento entre os 

animais que morreram e aqueles que sobreviveram, tanto no grupo PDMS 

como no grupo PTFE (ANOVA a dois fatores: p=0,769). 
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Gráfico 5 - Tempo de clampeamento e óbito, segundo o grupo de estudo 
 

 

 

4.2.2. Tempo de clampeamento e patência das próteses 

Tabela 6 -  Tempo de clampeamento e patência das próteses 

Tempo de clampeamento 

Prótese Grupo 

Patente Ocluída 

PDMS 52,64 + 12,69 49,33 + 13,11 

PTFE 53,17 + 15,84 54,50 + 14,10 

TOTAL 52,91 + 14,10 51,40 + 10,39 
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 Não observamos diferença significativa quanto ao tempo de 

clampeamento entre os grupos na condição patente ou ocluída (ANOVA a 

dois fatores: p=0,587). Não observamos diferença significativa no tempo de 

clampeamento entre os animais que evoluíram com patência ou oclusão da 

prótese dentro de cada grupo (ANOVA a dois fatores: p=0,851). 

 

Gráfico 6 - Tempo de clampeamento e patência, segundo o grupo de estudo 
 

 

 

4.3. Patência das próteses 

A patência das próteses foi medida em dias e avaliada a partir dos 

exames de aortografia (Figuras 11 a 13). 

Foram realizadas 33 aortografias, 17 no grupo do PDMS e 16 no 
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coelhos, cinco (2 do grupo PDMS e 3 do grupo PTFE) foram retirados da 

análise de patência por terem apresentado oclusão precoce (tempo menor 

que 28 dias), uma vez que essas oclusões geralmente estão relacionadas a 

falhas técnicas no procedimento cirúrgico e não apresentam relação com o 

tipo de próteses utilizadas69.  Os outros 3 animais excluídos (2 do grupo 

PDMS e 1 do grupo PTFE) estavam com prótese patente mas haviam ficado 

parapégicos e a arteriogarfia foi realizada precocemente (até 2 dias após o 

implante das próteses), seguida da eutanásia dos animais. 

 

 

Figura 11 - Angiografia da aorta após 70 dias do implante de prótese 
de PTFE (prótese patente). 
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Figura 12 - Angiografia após 82 dias do implante de prótese de 
PDMS (prótese patente). 

 

 

Figura 13 - Angiografia após 76 dias do implante de prótese de 
PDMS, com oclusão da mesma e circulação colateral exuberante. 
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A patência das próteses foi analisada pelo método de Kaplan-Meier. 

No grupo PDMS, a patência em 30 dias foi de 100%, em 60 dias foi de 

92,3% (±7,4) e em 90 dias de 73,8% (±13,1). No grupo PTFE, a patência em 

30 dias foi de 100%, e em 60 e 90 dias foi de 87,5% (±11,7). Através do 

teste de logrank, observa-se que não há diferença estatística significativa 

entre as taxas de patência dos grupos (p=0,629) (Gráfico 7). 

O risco de oclusão de cada grupo pode ser visto no gráfico 8. 

 

Tabela 7 - Resumo dos dados da análise pelo método de Kaplan Meier 

Censurados 

Grupo N 
total 

N 
Eventos 

(oclusões) 
N 

(patente) 
Porcentagem 

(%) 

PDMS 14 4 10 71,4% 

PTFE 11 1 10 90,9% 

TOTAL 25 5 20 80% 
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Tabela 8 -  Patência do grupo PDMS – Sobrevida na condição patente 

Proporção cumulativa 
de patência 

Animal Tempo Status 
Estimada 

Erro 
Padrão 

Número 
cumulativo 

de 
oclusões 

Número de 
casos 

remanescentes 

1 45 patente - - 0 13 

2 47 ocluído 0,923 0,074 1 12 

3 55 patente - - 1 11 

4 55 patente - - 1 10 

5 76 ocluído - - 2 9 

6 76 ocluído 0,738 0,131 3 8 

7 76 patente - - 3 7 

8 77 patente - - 3 6 

9 78 patente - - 3 5 

10 78 patente - - 3 4 

11 79 patente - - 3 3 

12 82 patente - - 3 2 

13 82 patente - - 3 1 

14 108 ocluído 0,00 0,00 4 0 
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Tabela 9 - Patência do grupo PTFE - Sobrevida na condição patente 

Proporção cumulativa 
de patência 

Animal Tempo Status 
Estimada Erro 

Padrão 

Número 
cumulativo 
de eventos 

Número de 
casos 

remanescentes 

1 28 patente - - 0 10 

2 55 patente - - 0 9 

3 55 patente - - 0 8 

4 56 ocluído 0,875 0,117 1 7 

5 60 patente - - 1 6 

6 68 patente - - 1 5 

7 70 patente - - 1 4 

8 80 patente - - 1 3 

9 80 patente - - 1 2 

10 80 patente - - 1 1 

11 90 patente - - 1 0 
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Gráfico 7 - Curvas de patência de Kaplan-Meier 

 

 

 

 

Gráfico 8 - Risco de oclusão estimado, segundo o grupo de estudo 
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4.4. Grau de estenose das próteses patentes 

 A avaliação do grau de estenose das próteses patentes foi realizada a 

partir das arteriografias do mesmo grupo de animais que foram incluídos na 

análise da patência das próteses (n=25). 

  No grupo dos animais com a prótese de PDMS, 10 (10/14 = 71,4%) 

estavam com a prótese patente no momento do exame. Dentre os 10 

animais, 5 (5/10) não apresentaram nenhum grau de estenose, 4 (4/10) 

estenoses entre 10 e 25% e 1 (1/10) animal com estenose de 50%. Nenhum 

animal nesse grupo apresentou estenose maior que 50% (Figuras 14 a 16). 

 No grupo dos animais com a prótese de PTFE, 10 (10/11 = 90,9%) 

apresentavam prótese patente no momento do exame. Dos animais com as 

próteses patentes, 7 (7/10) não apresentaram nenhum grau de estenose e 3 

(3/10) apresentaram estenoses entre 10 e 25%. Nenhum animal nesse 

grupo apresentou estenose maior que 25% (Figuras 17 a 19). 

Os grupos não apresentaram diferença significativa em relação ao 

grau de estenose das próteses (teste de Fisher, p=0,650). 
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Figura 14 - Angiografia da aorta após 78 dias do implante de prótese de 
PDMS, sem estenoses. 

 

 

 

Figura 15 - Angiografia da aorta após 55 dias do implante de prótese de 
PDMS, com estenose de 23% na anastomose proximal. 
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Figura 16 - Angiografia da aorta após 79 dias do implante de prótese de 
PDMS, com estenose de 50% nas anastomoses proximal e distal. 

 

 

 

Figura 17 - Angiografia da aorta após 80 dias do implante de prótese de 
PTFE, apresentando estenose de 10% na anastomose proximal. 
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Figura 18 - Angiografia da aorta após 90 dias do implante de prótese de 
PTFE, sem estenoses. 
 

 

Figura 19 - Angiografia da aorta após 70 dias do implante de prótese de 
PTFE, com estenose estimada em 25% na anastomose distal. 
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Gráfico 9 - Grau de estenose, segundo o grupo de estudo 

 

 

4.5. Análise do implante das próteses 

 A prótese de PDMS apresentou elasticidade, complacência e 

facilidade de manuseio, principalmente no momento de suturá-la à artéria 
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bem à parede da artéria nativa. Além disso, a prótese apresentou facilidade 
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acomodava tão bem à artéria nativa quanto as próteses de PDMS devido à 

rigidez de suas paredes. Outra característica observada foi o frequente 

sangramento pelo orifício de passagem da agulha no PTFE, o que não 

ocorreu nas próteses de PDMS. A colocação de clamps nesse tipo de 

prótese fez com que suas paredes ficassem marcadas e permanecessem 

com certa deformação inicial, mas que podia ser corrigida manualmente. 

  

4.6. Análise macroscópica 

 Não houve nenhum caso de infecção ou formação de 

pseudoaneurisma nas linhas de sutura em ambos os grupos. As próteses de 

PDMS não sofreram dilatação aneurismática. 

Observando-se a reação tecidual externa do organismo na região do 

implante, foi constatado que as duas próteses estavam envolvidas por um 

tecido fibroso cicatricial. As próteses de PTFE apresentaram-se mais 

aderidas, com um tecido de incorporação mais espesso, o que resultou em 

maior dificuldade na identificação do plano de clivagem com o tubo e na 

remoção do mesmo para posterior análise microscópica. As próteses de 

PDMS apresentaram reação tecidual mais discreta, com um tecido de 

incorporação mais delicado, o que permitiu que a retirada da peça fosse 

realizada mais facilmente, uma vez que o plano de clivagem foi identificado e 

dissecado com facilidade. 
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Foi também observado, na região interna das próteses, que as linhas 

de sutura eram recobertas por tecido brilhante, contínuo ao endotélio da 

artéria nativa (Figuras 20 e 21). 

 

 

Figura 20 - Secção longitudinal da anastomose proximal da prótese de 
PDMS (notar neoíntima na região da linha de sutura). 
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Figura 21 - Secção longitudinal da anastomose proximal da prótese de 
PTFE (notar neoíntima na região da linha de sutura).	  
 

 

4.7. Microscopia eletrônica 

 À microscopia eletrônica, nos dois tipos de prótese, observou-se a 

formação de uma camada de neoíntima bem caracterizada, que recobria as 

linhas de sutura, como pode-se observar nas figuras 22 a 24. A neoíntima 

formada recobria a região das anastomoses e crescia apenas alguns 

milímetros além, não sendo constatada endotelização completa da superfície 

interna em nenhuma das próteses (Figuras 25). Em alguns casos foi 

possível observar um crescimento endotelial mais exuberante, 

correspondendo à hiperplasia intima (Figura 26). 
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Figura 22 - Aspecto da microscopia eletrônica da prótese de PDMS 
recoberta pela neoíntima na região da anastomose.	  
 

 

Figura 23 - Aspecto da microscopia eletrônica da prótese de PTFE 
recoberta pela neoíntima em região próxima à anastomose.	  
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Figura 24 - Região da anastomose com prótese de PTFE (observar fio de 
sutura e toda região anastomótica recobertos).	  
 

 

Figura 25 - Microscopia eletrônica da região onde ocorre o final da 
progressão do endotélio (notar no quadrante superior esquerdo a prótese de 
PDMS não recoberta). 
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Figura 26 - Linha de sutura da prótese de PDMS após 82 dias do implante, 
com crescimento exuberante do endotélio junto à região da anastomose 
(hiperplasia intimal).	  
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Ainda que os enxertos autólogos arteriais ou venosos representem a 

aproximação do substituto vascular ideal e proporcionem os melhores 

resultados nas reconstruções vasculares, sabe-se que tais enxertos nem 

sempre estão disponíveis ou são adequados, muitas vezes porque já foram 

utilizados, em outros casos por extração prévia em uma cirurgia para 

tratamento de varizes, por serem veias de fino calibre ou que já sofreram 

tromboflebite ou por existirem riscos de complicações associadas à retirada 

da veia. Por estas razões, faz-se necessária a opção por um substituto 

sintético, o que sustenta o interesse da pesquisa neste campo da cirurgia 

vascular4. 

As próteses sintéticas disponíveis, fabricadas em PTFE ou Dacron, 

funcionam satisfatoriamente em territórios de alto fluxo e baixa resistência, 

mas não são adequadas para artérias de pequeno calibre (<6mm), 

especialmente quando a anastomose distal é abaixo do joelho. Nessas 

condições, as referidas próteses tendem a induzir trombose, embolismo, 

estenose e oclusão, além de poderem alojar bactérias (resultando em 

infecção do enxerto) e  funcionar como um corpo estranho no organismo do 

paciente70,71. Próteses vasculares sintéticas também estão associadas à 

baixa complacência e à hiperplasia intimal especialmente nas áreas das 

anastomoses70. A hiperplasia intimal é considerada o principal fator limitante 

da durabilidade de um enxerto e resulta em taxas significativas de 

morbidade, reintervenções e perda de membros72,73. 
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Diante da realidade atual quanto às próteses sintéticas para vasos de 

pequeno calibre, foi desenvolvido um novo substituto arterial por De Luccia e 

De Luccia66, fabricado a partir do polidimetilsiloxano, conhecido com silicone, 

com reforço de tecido de poliéster. O silicone foi escolhido devido ao fato de 

ser um material de ampla utilização no meio médico e por possuir diversas 

das características consideradas importantes para um substituto vascular, 

como baixa toxicidade, baixa trombogenicidade, biocompatibilidade e 

bioestabilidade25,42–50. O reforço com tecido de poliéster foi utilizado com 

objetivo de aumentar a resistência física das paredes das próteses de 

silicone, prevenindo assim a ocorrência de dilatações e também de rasgos; 

objetivo esse que foi alcançado, uma vez que não ocorreu nenhum caso de 

dilatação ou pseudoaneurisma no período de observação; assim como 

nenhum rasgo durante a realização das anastomoses. Pelo fato do PTFE ser 

o enxerto sintético mais utilizado atualmente para as revascularizações de 

artérias de pequeno calibre na região infragenicular, o mesmo foi escolhido 

para a comparação com a nova prótese. 

A fase pré-clínica em animais é necessária para pesquisas de novas 

próteses vasculares, a fim de avaliar a capacidade do novo material em 

manter adequadamente a fisiologia do sistema circulatório e para determinar 

a resposta do hospedeiro e, também, da própria prótese ao implante6. Essa 

fase de estudo também é exigida para a aprovação de órgãos reguladores, 

conforme descrito nas normas publicadas para fabricantes de enxertos 

reconhecidas pelo FDA americano74. 
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No que diz respeito a modelos animais para estudo de próteses 

vasculares, podemos encontrar diversas opções na literatura como cães, 

primatas (babuínos), porcos, coelhos, carneiros, ratos e camundongos. 

Animais grandes e pequenos têm suas próprias vantagens e desvantagens. 

Para a escolha do modelo animal ideal devem ser levados em 

consideração o sitio das anastomoses, calibre e comprimento da prótese e 

duração do tempo de seguimento. Custos, disponibilidade, facilidade de 

manuseio durante os procedimentos, resposta e tolerância à cirurgia e à 

anestesia, tamanho da artéria e intensidade de fluxo nos locais de implante 

da prótese também são fatores utilizados para a escolha do animal a ser 

utilizado; entretanto, é essencial que o modelo animal selecionado simule 

corretamente o aspecto relevante da fisiologia humana que está sendo 

avaliado4. 

O modelo canino foi o mais utilizado por muito tempo, por possuir 

uma série de vantagens: são animais acostumados ao convívio com seres 

humanos e assim são de manuseio fácil e sua manutenção não é 

considerada cara ou trabalhosa; além disso, a fisiologia cardiovascular 

canina é similar à dos humanos, os vasos são de fácil acesso cirúrgico, há 

disponibilidade de artérias periféricas de 3 a 5 mm, a aorta pode acomodar 

interposição de enxertos de até 8 mm, e são animais que toleram bem 

anestesia e procedimentos cirúrgicos prolongados4. Alguns autores 

descrevem que o comportamento das próteses nos cães é o que mais se 

assemelha ao dos humanos, o que explica a sua preferência como o modelo 
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animal para avaliação de enxertos vasculares75,76. Entretanto, seu uso foi 

bastante reduzido devido a reivindicações de ativistas de direitos animais6. 

Na fase piloto da linha de pesquisa da qual este projeto faz parte, foi 

utilizado o modelo porcino. Tal modelo apresenta aspectos favoráveis e 

desfavoráveis. Os porcos apresentam similaridades com a anatomia e a 

fisiologia vascular humanas, com um sistema de coagulação muito parecido 

com o humano, porém com tendência a hipercoagulabilidade4. Entretanto, o 

modelo animal porcino apresentou peculiaridades que motivaram a mudança 

do modelo experimental: esses animais apresentam uma resposta imune 

exagerada aos enxertos, muitas vezes resultando em hiperplasia intimal 

exuberante; além disso, têm rápido crescimento e ganho de peso em curto 

prazo, o que representava dificuldade operacional importante na fase do 

retorno para cateterismo e retirada das peças; outro fator que fez com que 

os porcos fossem substituídos por coelhos foi devido à manutenção dos 

animais que, obrigatoriamente, deveria ser feita em biotério fora do 

perímetro urbano da cidade de São Paulo, de acordo com o Art. 25º. da Lei 

Municipal no. 10309 de 22/04/1980. 

Diante do exposto, o projeto foi alterado para o implante das próteses 

na aorta de coelhos. O modelo cunicular é considerado como um bom 

modelo para a avaliação de enxertos para vasos de pequeno calibre77, e 

como ideal para o estudo de próteses de calibre entre 1 e 4 mm4. A fisiologia 

vascular dos coelhos assemelha-se em muitos aspectos à humana, incluindo 

as taxas de trombogenicidade, patência e endotelização4,77. Porém, assim 
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como os demais modelos, esse também apresenta vantagens e 

desvantagens. 

No que se refere às vantagens do uso do modelo cunicular, pode-se 

citar a disponibilidade desses animais, que foram fornecidos pelo próprio 

biotério da Faculdade de Medicina da USP. Além disso, animais de pequeno 

porte como coelhos são de fácil manuseio e apresentam problemas 

logísticos e financeiros mínimos. Outra vantagem refere-se ao pequeno 

espaço físico necessário para acomodá-los e a facilidade de manutenção no 

período pós-operatório. O menor custo deste modelo, quando comparado ao 

modelo suíno, é bastante relevante. Esses animais apresentam também 

grande similaridade com os mecanismos de hemostasia humanos, incluindo 

o sistema de coagulação, com artérias com propriedades tromboplásticas e 

fibrinolíticas semelhantes4.  

Dentre as desvantagens do modelo utilizado, podem ser citadas a 

dificuldade de intubação orotraqueal e a fragilidade dos animais à anestesia 

e  à manipulação cirúrgica.  

Coelhos são animais de difícil intubação orotraqueal67, até mesmo 

para médicos veterinários experientes78. O procedimento é considerado um 

desafio devido a uma série de fatores: pequena abertura da boca, cavidade 

oral e orofaringe estreitas, dentes incisivos longos, a língua volumosa e a 

glote pequena que dificultam a visualização da laringe que, por sua vez, é 

pequena; os animais também podem sofrer laringoespasmo desencadeado 

apenas à tentativa da intubação; além de lesões iatrogênicas da mucosa 
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respiratória, que podem resultar em sequelas graves no período pós-

operatório, incluindo necrose da mesma, com obstrução de vias aéreas e 

óbito67,78,79. Há descrição de intubação com laringoscópio de lâmina reta67 e 

também às cegas78,79, porém nossa equipe não teve sucesso na realização 

do procedimento, mesmo após diversas tentativas. Devido a isso, as 

cirurgias foram realizadas com os animais ventilando espontaneamente e 

com cateter de oxigênio. 

A fragilidade dos animais à manipulação cirúrgica pôde ser 

identificada pelo elevado número de animais (n=15) com complicações 

(óbito e paraplegia) no presente estudo. A comparação entre os grupos 

quanto à evolução com complicações no período pós-operatório (p=0,526) 

não resultou em diferença estatística significativa; o que demonstra que as 

complicações ocorreram independentemente do tipo de prótese utilizada. 

A mortalidade geral dos animais desse estudo foi de 20% (8/40), 

sendo que não houve diferença entre os grupos com relação à mortalidade 

(p=0,695). A morte desses animais pode ter sido secundária a erros técnicos 

transoperatórios, repercussão do tempo de clampeamento aórtico ou por 

hemorragia, apesar de todos os animais terem suas paredes abdominais 

fechadas somente após verificação de hemostasia adequada. Não foi 

realizada nenhuma necrópsia ou arteriografia nesses animais.  

A escolha do implante dos enxertos em posição aórtica foi realizada a 

fim de minimizar a desproporção de calibre das próteses com a artéria 

nativa. A escolha pelas anastomoses do tipo término-lateral foi feita com o 
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objetivo de acomodar melhor as próteses à aorta; além disso, o uso dessa 

técnica permitiu que os animais fossem submetidos ao pré-condicionamento 

isquêmico, com a intenção de minimizar a ocorrência de paraplegia no pós-

operatório. Sabe-se que esse tipo de anastomose está relacionado a taxas 

mais elevadas de hiperplasia intimal devido à maior tensão de cisalhamento 

(força que o fluxo sanguíneo exerce sobre as paredes do vaso ou da 

prótese); porém as suturas nessa modalidade tiveram execução e resultados 

muito melhores do que as suturas término-terminais realizadas na fase piloto 

do estudo. Além disso, o aumento da hiperplasia intimal nessa modalidade 

de anastomose é mais descrito com o uso de veias do que com próteses 

sintéticas, uma vez que nessas o fluxo sanguíneo tende a ser menos 

turbulento e mais laminar80.  

O clampeamento da aorta infrarrenal predispôs à ocorrência de 

paraplegia nos animais pela lesão neurológica secundária à isquemia 

causada pela perfusão inadequada da artéria espinhal. Sabe-se que a 

paraplegia por isquemia medular em cirurgias com clampeamento aórtico 

pode ocorrer por tempo prolongado de uso dos clamps, pela ligadura ou 

lesão de artérias lombares ou trombose aguda da aorta81. Não houve 

diferença entre os grupos quanto à evolução com paraplegia (p=1).  

Neste estudo, o tempo médio de clampeamento da aorta foi de 52,92 

minutos, sendo de 50,7 minutos no grupo do PDMS e 55,26 no grupo do 

PTFE, não havendo diferença significativa dos tempos de clampeamento 

entre os grupos (p=0,299), o que sugere que a prótese de PDMS é 
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comparável ao PTFE na realização do implante cirúrgico da mesma em 

coelhos.  

Avaliando-se o tempo de clampeamento da aorta e a ocorrência de 

complicações (paraplegia e óbito) no grupo total de animais do estudo, não 

foi encontrada relação entre os mesmos; isto é, não houve diferença 

estatística significativa entre os tempo de clampeamento entre animais que 

evoluíram com e sem complicações (p=0,264). Também não houve 

diferença significativa do tempo de clampeamento entre os animais com e 

sem complicações em cada grupo (p=0,581). Tempos de clampeamento 

mais prolongados não puderam ser relacionados à ocorrência de óbito ou 

paraplegia em nenhum dos grupos. 

Em estudo publicado em 1994, por Wisselink et al.82, as taxas de 

paraplegia em coelhos foram descritas em 90% após 21 minutos de 

clampeamento aórtico; e de 100% após 30 minutos. A diferença tão 

importante entre a publicação citada e os resultados desta pesquisa pode 

ser justificada pela realização do pré-condicionamento isquêmico, que 

confere uma maior resistência à isquemia a órgãos submetidos previamente 

à interrupção temporária e curta do suprimento sanguíneo. 

 O mecanismo pelo qual uma agressão isquêmica prévia protege o 

órgão de uma agressão mais intensa posterior ainda não é bem 

estabelecido, mas o pré-condicionamento isquêmico parece estar associado 

a uma redução no estresse oxidativo, na apoptose, na adesão leucocitária e 

na conversão de xantina desidrogenase em xantina oxidase83,84.  
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 Como já citado anteriormente, a trombose aguda da aorta também 

pode levar à paraplegia, mas no presente estudo não foi possível 

estabelecer a relação entre oclusão da prótese e paraplegia. No grupo do 

PDMS, foram realizados apenas três cateterismos em animais paraplégicos, 

dos quais dois apresentavam oclusão e em um o enxerto estava patente. No 

grupo do PTFE, o cateterismo foi realizado nos cinco animais que ficaram 

paraplégicos: em três as próteses estavam ocluídas, enquanto que nos 

outros dois animais as próteses apresentavam-se patentes. A paraplegia dos 

três animais com próteses patentes pode ter ocorrido pelo tempo de 

clampeamento ou pela ligadura de artérias lombares. 

A oclusão de próteses também não apresentou relação com o tempo 

de clampeamento. Não foi observada diferença significativa quanto ao tempo 

de clampeamento entre os animais com prótese na condição patente ou 

ocluída (p=0,587), assim como não houve diferença significativa no tempo 

de clampeamento entre os animais que evoluíram com patência ou oclusão 

da prótese dentro de cada grupo (p=0,851). 

 Sabe-se que a trombose precoce (até 30 dias) de próteses 

vasculares geralmente ocorre por falhas técnicas na confecção do enxerto 

(erro técnico na realização da anastomose, erro de posição ou 

acotovelamento da prótese ou deficiência de escoamento), seleção 

inadequada do paciente ou da técnica empregada. As oclusões a médio 

prazo estão associadas frequentemente à hiperplasia intimal nas regiões 

perianastomóticas, sendo essa reconhecida como a principal causa de 
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oclusão de enxertos vasculares entre 1 e 24 meses após uma cirurgia de 

revascularização. As oclusões tardias (acima de 2 anos) devem-se 

usualmente à progressão da doença aterosclerótica na região proximal e/ou 

distal ao sitio operado69,72,85. Sendo assim, as tromboses precoces, em 

ambos os grupos, foram atribuídas a falhas técnicas na confecção dos 

enxertos, motivo pelo qual esses animais foram excluídos da análise de 

patência. Foram observadas 2 próteses ocluídas precocemente em 

cateterismos de animais do grupo do PDMS, e em 3 do grupo do PTFE. 

Nos animais em que a oclusão ocorreu tardiamente (4 do grupo do 

PDMS e 1 do grupo do PTFE), não ocorreu nenhum caso de paraplegia e a 

oclusão dessas próteses foi diagnosticada somente ao exame angiográfico, 

uma vez que esses animais não apresentaram nenhum sinal clínico. Nesses 

coelhos, observou-se exuberante circulação colateral nas aortografias, o que 

leva à conclusão que a oclusão não ocorreu subitamente e sim de forma 

lenta e gradual, provavelmente devido à hiperplasia intimal.  

Para  a avaliação da patência e do grau de estenose das próteses, 

foram realizados exames de arteriografia retrógrada por fluoroscopia, 

através da injeção de contraste iodado pela artéria femoral dos animais, 

após período mínimo de 28 dias (conforme já citado anteriormente, oclusões 

antes desse tempo são atribuídas a falhas cirúrgicas). Foram realizados 

cateterismos com até 108 dias no grupo do PDMS e 90 dias no grupo do 

PTFE. A taxa de patência das próteses de PDMS foi de 100% em 30 dias, 

92,3% (±7,4) em 60 dias e de 73,8% (±13,1) em 90 dias. No grupo das 
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próteses de PTFE, a patência em 30 dias foi de 100%, e em 60 e 90 dias foi 

de 87,5% (±11,7). A análise comparativa entre os grupos com relação à 

patência das próteses não demonstrou significância estatística (p=0,62). As 

taxas de patência obtidas neste trabalho são comparáveis a algumas 

publicações encontradas na literatura, como de Nordestgaard et al.43 que 

apresentaram trabalho em que realizavam implante de próteses de PTFE de 

3 mm na aorta de coelhos, com taxa de patência de 92% em 90 dias.  

As próteses patentes foram avaliadas com relação ao grau de 

estenose através da relação entre a medida do menor diâmetro da luz da 

prótese em relação ao diâmetro da luz dos segmentos proximal e distal da 

aorta de cada animal. Não foi encontrada nenhuma estenose com 

repercussões hemodinâmicas, uma vez que em nenhum dos grupos foi 

encontrada estenose maior que 50%. Os grupos não apresentaram 

diferença significativa quanto ao grau de estenose das próteses (p=0,650); o 

que, mais uma vez, demonstra que a prótese de PDMS apresenta 

comportamento semelhante ao do PTFE. 

A redução do diâmetro luminal nos casos com estenose foi atribuída à 

formação da neoíntima, uma vez que o trauma arterial numa cirurgia de 

revascularização induz à resposta cicatricial a fim de otimizar a interação 

entre o novo conduto arterial e o fluxo sanguíneo na superfície interna 

(endotelização), e com os tecidos circundantes86. Como parte dessa 

resposta ocorrem proliferação celular, além de produção e depósito de 

matriz extracelular, resultando no espessamento intimal composto por 
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células musculares lisas, colágeno, elastina e proteoglicanos. As células 

musculares lisas sofrem proliferação na camada média do vaso e migram 

para a íntima. Em cirurgias de revascularização arterial, essas células 

migram da artéria nativa para a superfície interna da prótese ou da veia87,88, 

o que foi possível de ser visualizado nos exames de microscopia eletrônica. 

Os resultados obtidos ratificam a biocompatibilidade já descrita do 

silicone, material esse muito utilizado em implantes em seres humanos com 

outras finalidades há bastante tempo. A prótese de PDMS apresenta ainda a 

característica de biomaterial, ou seja, é um material sintético usado para 

substituir parte de um sistema vivo ou para funcionar em íntimo contato com 

um tecido vivo. Pelas características de cura do silicone, a estrutura do tubo 

tem complacência que o tornou flexível, pulsátil e adequado ao manuseio e 

às suturas. Já as próteses de PTFE possuem paredes mais rígidas e de 

pouca elasticidade, resultando em maior dificuldade na penetração da 

agulha durante a sutura e, consequentemente, na confecção da 

anastomose. Também pelas características do PTFE, tais próteses não se 

moldavam tão bem à artéria nativa quanto as de PDMS.  

A reação cicatricial ao redor das próteses mostrou-se menos intensa 

no grupo do PDMS, com um tecido menos fibroso e mais fino, o que permitiu 

que essas próteses fossem removidas mais facilmente do que as próteses 

de PTFE; reforça-se assim a afirmação de que o silicone é um material 

inerte e biocompatível. 



__________________________________________________Discussão 

	  

69	  

Apesar da endotelização completa de um enxerto sintético ser muito 

almejada na pesquisa desse campo da Cirurgia Vascular, não há descrição 

de nenhum material com capacidade de estimular o crescimento endotelial 

por toda sua extensão em humanos89,90. Sabe-se que o crescimento 

endotelial transanastomótico não excede mais que 1 a 2 cm mesmo após 

anos do implante91,92. À microscopia eletrônica, realizada de maneira 

amostral na presente pesquisa, observou-se a formação de camada de 

neoíntima nas regiões perianastomóticas, crescendo a partir do endotélio da 

artéria nativa, não sendo observada endotelização completa da superfície 

interna em nenhuma das próteses. 
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Nas condições da presente pesquisa, pôde-se concluir que: 

 

1. Não houve diferença entre a prótese de PDMS e de PTFE quanto às 

taxas de patência e estenose. 

2. As próteses de PDMS apresentaram melhor elasticidade, 

adaptabilidade, complacência e facilidade no manuseio quando 

comparadas ao PTFE, no modelo experimental em coelhos. 

3. Não foi evidenciada diferença entre as complicações pós-operatórias 

(paraplegia e óbito) do uso das próteses de PDMS e de próteses de 

PTFE. 

4. Tanto as próteses de PDMS como de PTFE mostraram-se 

biocompatíveis no sistema arterial do coelho, apresentando adequada 

integracão tecidual e crescimento de neoíntima apenas nas regiões das 

anastomoses. Não houve endotelização completa em nenhuma das 

próteses. 
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