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RESUMO 

 

Sassaki Neto PI. Estudo experimental comparativo de remendos arteriais de 

polidimetilsiloxano com reforço de tecido de poliéster (PDMSr) versus 

politetrafluoretileno expandido (PTFEe) em aorta de coelhos (Tese). São Paulo: 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo; 2014. 

 

Introdução: Apesar de bons resultados descritos na literatura, o substituto ideal para a 

utilização como remendo no fechamento arterial ainda não existe. Por este motivo, 

ainda há espaço para a busca por remendo que seja biocompatível, e que apresente 

facilidade de manuseio e resultados satisfatórios. Avaliamos remendos arteriais de 

silicone (polidimetilsiloxano com reforço em poliéster – PDMSr) em comparação 

com remendos arteriais de PTFEe. Objetivo: O objetivo deste trabalho é comparar, 

em modelo experimental, em coelhos, os resultados de remendos arteriais feitos em 

PDMSr com remendos de PTFEe. Materiais e Método: A amostra foi definida em 10 

animais que completassem todas as etapas da pesquisa em cada grupo. Os animais 

foram submetidos à laparotomia mediana e abertura longitudinal da aorta de 

aproximadamente 8mm, realizando-se o seu fechamento com remendo do grupo 

selecionado, seguido do fechamento por planos. Os animais foram mantidos em 

biotério até o 60º PO, quando, então, realizou-se arteriografia de controle, e análise 

macro e microscópica de peça. Resultados: Para se atingir a amostra desejada, foram 

necessários 12 procedimentos no grupo PDMSr e 16 no grupo PTFEe. Ocorreram 2 

óbitos no grupo PDMSr e 6 no grupo PTFEe. Apesar do número maior de óbitos no 

grupo PTFEe não houve diferença estatística na sobrevida entre os grupos. Um 

animal do grupo PDMSr apresentou monoparesia em pata posterior direita e um 

animal do grupo PTFEe apresentou hérnia incisional. Não houve diferença estatística 

nas complicações entre os grupos. O tempo operatório foi estatisticamente maior no 

grupo PTFEe quando comparamos todos os animais, fato que não se repetiu quando 

excluímos os animais que faleceram. O peso e o tempo operatório foram 

estatisticamente maiores nos animais que morreram. Todos os animais que chegaram 

ao final do tempo de estudo apresentavam aorta patente. Na análise macroscópica da 

peça, houve, estatisticamente, maior reação tecidual periprótese no grupo PTFEe. A 

microscopia eletrônica de varredura evidenciou cobertura de todo o remendo de 

PDMSr por tecido similar ao endotélio, enquanto, nos remendos de PTFEe, o 

crescimento limitou-se às bordas da linha de sutura e ilhas isoladas no seu centro. 

Conclusão: O material estudado apresentou resultados comparáveis ao do PTFEe, 

porém com menor reação tecidual local e maior proliferação celular para a luz do 

vaso. Apesar de novos estudos serem necessários, inclusive para avaliação de uso em 

humanos, o presente estudo apresenta resultados promissores que encorajam a 

continuidade de sua pesquisa. 

 

Descritores: Prótese vascular; Endotélio vascular; Grau de desobstrução vascular; 

Implante de prótese vascular; Enxerto vascular; Dimetilpolisiloxanos; Silicones; 

Poliésteres; Politetrafluoretileno; Aorta abdominal/cirurgia; Coelhos; Implantes 

experimentais; Estudo comparativo. 



 
 

SUMMARY 

 

Sassaki Neto PI. Patch of polydimethylsiloxane reinforced with polyester fabric for 

aortic angioplasty in rabbits (Thesis). São Paulo: “Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo”; 2014. 

 

Introduction: Although good results are reported for various materials for use as 

patches for arterial closure, as yet none of these is ideal. Therefore, research is 

continuing into development of a patch that is biocompatible and provides ease of 

handling, while having satisfactory outcomes. A new silicone arterial patch 

(polydimethylsiloxane reinforced with polyester fabric, PDMSr) was compared with 

patches made of expanded polytetrafluoroethylene (ePTFE). Objective: To compare 

the outcomes between arterial patches made of PDMSr with those made of ePTFE, in 

an experimental rabbit model. Materials and Method: Rabbits were placed in two 

groups, and received either PDMSr or ePTFE arterial patches (PDMSr group and 

ePTFE group, respectively). The animals underwent laparotomy and longitudinal 

opening of the aorta, which was then closed with the selected patch, followed by 

suture of all layers. The animals were kept in their cages until the 60th postoperative 

day, when arteriography, removal of the aorta, and macroscopic and optic and 

scanning electron microscopic analyzes of the aorta were performed. Ten rabbits 

from each group that had completed all stages of the research were included in 

analyses. Results: Twelve procedures were performed in the PDMSr group and 16 in 

the ePTFE group. There were 2 deaths in the PDMSr group and 6 in the ePTFE 

group. Despite the higher number of deaths in the ePTFE group, there was no 

statistical difference in survival rate between the groups. One animal in the PDMSr 

group developed monoparesis in its right hind paw and 1 animal in the ePTFE group 

had an incisional hernia. There was no statistical difference in complications between 

the groups. The operative time was significantly longer in the ePTFE group when all 

animals were included in analysis, but not when animals that died were excluded. 

Body weight was significantly greater and operative time was significantly longer in 

animals that died. Postsurgical aortic patency in the survival animals was 100% in 

both groups by arteriography. Macroscopically, tissue reaction around the prosthesis 

was greater in the ePTFE group (statistically significant). Microscopically, the 

PDMSr patches were entirely covered with a cellular endothelium-like tissue, while 

tissue growth on the ePTFE patches was limited to the edges of the suture line and to 

isolated central islands. Conclusion: The two materials showed comparable 

outcomes; however, PDMSr showed cellular proliferation to the entire graft, and less 

local inflammatory reaction compared with ePTFE. Although further studies are 

required, including assessment in humans, the results of the present study indicate 

that PDMSr shows promise as an arterial patch material. 

 

Descriptor: Vascular prosthesis; Vascular endothelium; Degree of vascular patency; 

Vascular prosthesis implantation; Vascular graft; Dimethylpolysiloxanes; Silicones; 

Polyesters; Polytetrafluoroethylene; Abdominal/surgery; Rabbits; Experimental 

implants; Comparative study. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

 

Há pouco mais de 100 anos, a grande maioria das doenças arteriais não 

apresentava tratamento, sendo os casos emergenciais com risco iminente de óbito 

(como, por exemplo, os aneurismas rotos) tratados com medidas heroicas como a 

ligadura da aorta.
1,2

 O alto poder de letalidade e morbidade destas doenças levou a 

uma busca intensa por novas técnicas e materiais para o tratamento dessas. 

Assim sendo, o número de publicações a respeito das reconstruções arteriais 

ganharam peso no século passado, em especial, a partir de sua metade.
3-6

 Foi nesta 

época que a veia safena magna começou a ser utilizada e, a partir destes trabalhos, 

foi definida como substituto arterial padrão.
7,8

 Novos conceitos e novas técnicas 

foram desenvolvidos, e, como a veia safena magna não poderia ser utilizada para 

todos os casos, seja por estar indisponível em alguns casos, não apresentar calibre ou 

extensão adequada para outros (como, por exemplo, no território aorto-ilíaco), 

intensificou-se a busca por novos substitutos. Além dos substitutos autólogos 

alternativos, como, por exemplo, as veias de membro superior
4
, segmentos arteriais e 

heteroenxertos
9
, e substitutos protéticos também começaram a ser estudados.  

A primeira publicação de impacto envolvendo o uso de substitutos arteriais 

protéticos foi publicada por Blakemore e Voorhees, em 1954
10

, citando os primeiros 

casos de sucesso do tratamento do aneurisma da aorta abdominal com sua nova 

prótese de Vinyon-"N"
®
, com uma taxa de sobrevida de 56%. Com estes resultados, 

impensáveis para a época, eles não economizaram esforços para patentear o material, 

garantindo que ele pudesse ser utilizado sem necessidade de pagamento de royalties 

para o benefício dos pacientes.
11

 

Já a técnica para as reconstruções de artérias com o auxílio de remendos 

arteriais, apesar de descrita por Carrel em 1921,
12

 somente a partir da década de 60 

começaram a aumentar o número de publicações disseminando seu uso, tornando-se, 

a partir de então, em pouco tempo, recomendação para o fechamento de artérias de 

pequeno calibre. No Gráfico 1, observamos a evolução do número de publicações 

envolvendo o tema até o ano de 2013. 
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Gráfico 1 - Número de publicações por ano na base de dados PUBMED, utilizando 

os descritores (patch) AND ((vascular) OR (arterial)). 

 
 

Atualmente, a utilização de remendos arteriais é consagrada na cirurgia de 

endarterectomia carotídea, que é o tratamento cirúrgico de escolha para a maioria dos 

casos com necessidade de tratamento neste território.
13

 Porém, sua indicação é vasta 

e seu uso pode ser indicado para tratamento de traumas vasculares
14

, 

pseudoaneurismas
15

, fístulas arteriovenosas
16

, estenoses precoces de enxertos e/ou 

transplantes
17

, entre outros.
18-20

 

A utilização de veias autólogas como remendo vascular é considerada por 

muitos cirurgiões como a melhor escolha. Imparato
21

 foi um dos primeiros 

entusiastas a utilizar remendos arteriais com a veia safena magna. Porém, veias com 

calibres inferiores a 3,5 mm apresentam risco elevado de dilatação e rotura.
22,23

 

Como alternativa, a utilização de veias de menor calibre evertidas e mantendo as 

duas paredes apresentam resultados melhores.
24,25

 Pelos riscos de dilatação e rotura 

dos enxertos autólogos, associado à indisponibilidade desse em alguns casos, 

facilidade e disponibilidade imediata do substituto protético, diminuição do tempo 

operatório e bons resultados na literatura os remendos protéticos ganharam espaço no 

mercado, sendo, inclusive, utilizado como padrão por alguns autores.
13

  

O politetrafluoretileno (PTFE) foi desenvolvido pela DuPont, anos antes do 

Dacron
®
 (descoberto em 1938, registrado em 1945 e comercializado em 1946), sob o 
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nome de Teflon
®
. Porém, o uso do PTFE (na forma de tecido) na cirurgia vascular só 

foi iniciado a partir de meados da década seguinte, com alta incidência de 

complicações.
26-33

 O politetrafluoretileno expandido (PTFEe), que é o material que 

utilizamos hoje, surgiu em 1966, na Nova Zelândia, sendo produzido por John W. 

Croppe, que produzia fitas de PTFEe (para vedação), porém foi Bob Gore que, em 

1969, também conseguiu desenvolver o mesmo material e o registrou sob o nome de 

Gore-Tex
®
, fazendo fama e fortuna com tal produto, que hoje é utilizado desde fitas 

de vedação a revestimento de módulos espaciais. Na cirurgia vascular, o PTFEe, 

diferentemente do PTFE, apresenta bons resultados quando usados como remendos 

vasculares.
34-36

  

O silicone tem larga utilização e é consagrado na prática médica. Ele foi 

aprimorado pela empresa Dow Corning no início dos anos 40, sendo introduzido no 

meio médico no início da década de 60. Seu uso em estruturas tubulares para infusão 

de soluções endovenosas em vários tipos de cateteres, além de próteses, como 

mamária e peniana, é, tradicionalmente, consagrado. O silicone é inerte, apresenta 

bioestabilidade e baixa trombogenicidade, o que se constitui em uma de suas 

vantagens para utilização em implantes. Entretanto, seu uso como prótese arterial, 

apesar de referido em algumas publicações experimentais,
37,38

 ainda não atingiu o 

estágio de utilização clínica rotineira. Lumsden
38

 realizou o revestimento de próteses 

vasculares de PTFEe com silicone, observando diminuição da formação da 

neoíntima, julgando que esse pode ser um novo caminho para a diminuição da 

hiperplasia intimal nos sítios de anastomose. 

O silicone tem medidas estimadas de força tênsil entre 850-1200 libras/pol
2
 e 

elongamento 350-600%. Comparativamente, polímeros como o poliéster de 

poliuretano têm força tênsil de 6000 libras/pol
2
 e 800% de elongamento. A menor 

força tênsil confere ao silicone maior susceptibilidade ao rasgo, o que justifica o seu 

reforço com tecido.  

O termo silicone surgiu no final do século XIX, quando Frederick S. Kipping 

começou a sintetizar uma grande gama de compostos de Silício-Carbono, que 

denominou Silicone. Na década de 1930, a Corning Glass começou a produzir uma 

resina para isolamento elétrico, o qual foi o primeiro produto de silicone 

comercializado. Na década seguinte, houve a "joint-venture" entre a The Dow 
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Chemical Company e a Corning Glass, fundando a Dow Corning Corporation, 

empresa criada especificamente para desenvolver e explorar o silicone. O silicone 

começou a ser utilizado na Medicina no início dos anos 60 e, em pouco tempo, 

vários trabalhos com os mais diferentes sítios e formas de implantes foram 

publicados. Com o passar dos anos, ele se popularizou devido a sua elevada 

biocompatibilidade, especialmente no uso como próteses mamárias e penianas. A sua 

baixíssima trombogenicidade associada a sua alta biocompatibilidade tornou o 

silicone o principal material utilizado em cateteres e dispositivos intravasculares do 

mercado.  

Os polímeros do dimetilsiloxano, também chamados de 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 grupos orgânicos laterais que se ligam 

aos átomos de silício.
39,40

 

O polidimetilsiloxano (PDMS) (Quadro 1), que é o silicone utilizado na prática 

médica, foi, inicialmente, sintetizado a partir da reação do dimetilclorosilano com 

água (Quadro 2), porém, nesta reação, há a formação de ácido clorídrico, que é 

potencialmente nocivo.
41

 

 

 
Quadro 1 - Fórmula química do Polidimetilsiloxano (PDMS). 

 

x(CH3)2SiCl2 + xH2O → [(CH3)2SiO]x + 2nHCl 

Quadro 2 - Reação química da hidrolização do dimetilclorosilano. 

 

Por este motivo, opta-se pela hidrolização do dimetoxidimetilsilano, que 

resulta na liberação de ácido acético (Quadro 3), que não é tóxico. O inconveniente é 

que esta cura é mais lenta.
39,41
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x(CH3)2Si(OCH3)2 + xH2O → [(CH3)2SiO]x + 2xCH3OH 

Quadro 3 - Reação química da hidrolização do dimetoxidimetilsilano. 

 

Algumas características, como sua maior suscetibilidade ao rasgo e menor 

força tênsil, talvez expliquem o motivo de o silicone ainda não ser utilizado 

clinicamente como substituto vascular, pois, para melhorarmos estas características, 

necessitaríamos aumentar a dureza e espessura do material dificultando seu 

manuseio.
42

  

Como alternativa, a adição de tela de reforço em sua parede pode aumentar sua 

força tênsil e resistência ao rasgo, mantendo-os ainda flexíveis e com fácil 

manuseabilidade.
40-46

 

A hipótese de que remendos de polidimetilsiloxano com reforço em poliéster 

(PDMSr) possam ser utilizados no auxílio do fechamento de artérias de pequeno 

calibre representa o motivo da presente pesquisa, na qual utilizamos os remendos em 

PTFEe como controle e comparação, visto que já são conhecidos e utilizados, 

rotineiramente, no auxílio dos fechamentos arteriais. 
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2  OBJETIVOS 

 

 

Esta pesquisa experimental em coelhos tem os seguintes objetivos: 

 

 Comparar as complicações do implante das próteses; 

 Comparar as características do implante destes remendos; 

 Comparar a patência dos remendos de PDMSr e PTFEe por meio de 

arteriografia por fluoroscopia; 

 Avaliar e comparar o comportamento biológico dos remendos. 
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3  MATERIAL E MÉTODO 

 

 

3.1 Animal de experimentação 

 

O modelo animal escolhido foi o coelho da espécie New Zealand (Oryctolagus 

cuniculus), fêmeas, com peso entre 3500 e 5000 gramas, fornecidos pelo Centro de 

Bioterismo da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP), 

sendo esses entregues diretamente ao Laboratório de Técnica Cirúrgica da FMUSP. 

Os animais foram submetidos a procedimentos operatórios sob anestesia, de 

acordo com as diretrizes do Conselho Nacional de Controle de Experimentação 

Animal. 

O estudo foi realizado com autorização do Comitê de Ética para Análise de 

Projetos de Pesquisa da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 

(CAPPesq). 

 

 

3.2  Remendos 

 

Foram utilizados remendos arteriais recortados de próteses vasculares de dois 

tipos: 

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

de 4 mm. 

As próteses de PDMSr são confeccionadas a partir de silicone líquido de grau 

médico curado sobre um mandril metálico em que se é sobreposta tela de tecido de 

poliéster (Figura 1). A escolha do reforço em tecido de poliéster foi a fim de 

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

O mandril deve ser mantido em movimento rotatório, inicialmente, em temperatura 

ambiente (para uma cura uniforme), e, posteriormente, em estufa à temperatura de 

110
o
C por 30 minutos, conforme patente de número PI 074867-0, de De Luccia e De 

Luccia. 
47
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Reproduzido com autorização de Appolonio F

43
 

Figura 1 - Desenho esquemático da produção das próteses tubulares em PDMSr. 

 

 

A Figura 2 demonstra o preparo do remendo arterial a partir da prótese tubular. 

 

 
Figura 2 - Exemplo esquemático da retirada de segmento de prótese tubular de 

PDMSr para utilização como remendo arterial. 
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- Próteses de PTFEe tubulares, retas, de parede fina (0,41 mm) e sem reforço 

anelar externo, com diâmetro de 4 mm (Figura 3). 

 

 
Figura 3 - Exemplo esquemático da retirada de segmento de prótese tubular de 

PTFEe para utilização como remendo arterial. 

 

 

3.3  Plano Experimental 

 

Definimos nossa amostra em 10 animais que completassem todas as etapas do 

estudo em cada grupo. 

 

 

3.3.1  Grupos 

 

Os animais foram divididos em dois grupos: PDMSr e PTFEe. As operações 

foram realizadas na frequência de uma por semana, na Disciplina de Técnica 

Cirúrgica da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP).  

Os animais foram alocados, aleatoriamente, nos grupos no dia anterior a seu 

procedimento (antes de se conhecer o animal) durante o preparo do material a ser 

esterilizado para o procedimento. 
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3.3.2  Técnica Anestésica 

 

Os animais eram recebidos no dia do procedimento, em jejum, sendo, então, 

pesados e submetidos à anestesia com 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 por via intramuscular. Após anestesia, puncionava-

se a veia marginal da orelha para infusão de solução fisiológica ou frações da solução 

anestésica quando necessário, para manutenção do plano anestésico, por via 

endovenosa.
48

 Apesar de descrita na literatura,
48

 a entubação orotraqueal do coelho 

se mostrou difícil e inexequível para nossa realidade, sendo mantidos os animais em 

ventilação espontânea com cateter de oxigênio com a 3L/min. 

 

 

3.3.3  Técnica Operatória 

 

Após antissepsia e colocação de campos estéreis, realizava-se laparotomia 

mediana de, aproximadamente, 10cm de extensão seguida da abertura por planos, 

exposição e abertura do retroperitoneo, com o auxílio de afastador de cavidade 

desenvolvido para o estudo (Figura 4). 
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Adaptado de Appolonio F
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Figura 4 - Ilustração demonstrando o coelho durante procedimento com a aorta já 

reparada. 

 

Após exposição da aorta, realizava-se o reparo de trecho de, aproximadamente, 

3cm próximo à sua bifurcação. Optava-se, sempre, pelo segmento com menor 

número de ramos lombares. Após heparinização sistêmica, com 200U/Kg de 

heparina sódica por via endovenosa, realizava-se arteriotomia longitudinal de, 

aproximadamente, 8mm na aorta, seguido do fechamento arterial com remendo de, 

aproximadamente, 3x8mm de uma das variedades de próteses, que já havia sido 

escolhida no dia anterior, com sutura contínua de fio de polipropileno 7-0, com 

agulha cardiovascular 3/8 – 1 cm (Prolene®, Ethicon). Finalizada a sutura, os clamps 

eram removidos e realizava-se a revisão da hemostasia local, seguido do fechamento 

por planos, incluindo o fechamento da parede abdominal realizado com sutura 

contínua da aponeurose com Categut Cromado 0, e pele com sutura contínua de 

Nylon® 4-0. Todos os procedimentos foram realizados com magnificação do campo 

operatório com lupa cirúrgica de 3.5x de aumento. 



3 Material e Método  15 

 

O passo a passo do tempo principal do procedimento encontra-se ilustrado na 

Figura 5. 

 

 
Figura 5 - Ilustração o tempo principal do procedimento: 1 – Aorta infrarrenal 

dissecada; 2 – Aorta clampeada; 3 – Arteriotomia longitudinal na aorta; 4 – Sutura 

arterial com remendo protético; 5 – Término da arteriografia com remendo; 6 – 

Liberação dos clamps. 

 

Ao término do procedimento, os animais receberam analgesia pós-operatória 

com Meloxican (Maxicam®, Ouro Fino) 0,1 mg/Kg intramuscular. Não foi realizada 

antiagregação plaquetária ou heparinização sistêmica no pós-operatório.  

 

 

3.3.4  Acompanhamento pós-operatório 

 

Após o procedimento, os animais foram mantidos em biotério por 60 dias. Eles 

foram mantidos em gaiolas individuais apropriadas e receberam os cuidados 

necessários, sendo mantidos sob supervisão veterinária. Durante este período, foram 

avaliados diariamente, sendo qualquer alteração encontrada reportada, 

imediatamente, pelo técnico ao pesquisador. 
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3.4  Avaliação das próteses 

 

3.4.1  Arteriografia de controle 

 

Completado os 60 dias de pós-operatório, os animais foram submetidos à 

técnica anestésica similar a do procedimento inicial, realizando-se inguinotomia e 

dissecção da artéria femoral comum seguido de sua cateterização por sonda de 

silicone de, aproximadamente, 4 Fr de diâmetro, posicionando-o na altura da 

bifurcação aórtica. Imagens de fluoroscopia contínua foram obtidas com a injeção de 

contraste iodado intra-arterial de maneira retrógrada em um arco cirúrgico (North 

American Imaging X-Ray Image Intensifier, Modelo AT5804HVP – North American 

Imaging - Camarillo – USA) (Figura 6), realizando-se eutanásia dos animais com 

injeção intravenosa de cloreto de potássio (KCl 19,1%) ao término do procedimento, 

com os animais ainda anestesiados. 

 

 
Figura 6 - Ilustração demonstrando o coelho durante arteriografia com artéria 

femoral dissecada, cateterizada e com cateter na altura da bifurcação da aorta. 
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3.4.2  Análise macroscópica, documentação fotográfica e retirada da peça 

 

Após confirmação do óbito do animal, realizava-se nova laparotomia, sendo 

realizadas fotografias das peças e observada a reação tecidual no sítio de implante do 

remendo arterial com inspeção macroscópica, seguido da remoção da peça (prótese, 

e segmentos arteriais proximais e distais ao implante) para microscopia eletrônica de 

varredura. As peças foram acondicionadas em frascos identificados e com solução de 

formaldeído tamponado a 10%. Os corpos foram encaminhados para o Laboratório 

de Técnica Cirúrgica da FMUSP para destinação da carcaça de acordo com o 

protocolo local. 

 

 

3.4.3  Microscopia 

 

As peças foram fixadas e armazenadas em solução de formaldeído tamponado 

a 10% até a data de serem enviadas para estudo microscópico. Na chegada da 

unidade de microscopia eletrônica, as peças foram lavadas em solução salina e, em 

seguida, . Quanto estavam 

totalmente desidratadas, eram submetidas à microscopia eletrônica de varredura em 

aparelho Philips XL 30.  

Optamos pela realização da microscopia eletrônica de varredura em todos os 

casos e a microscopia óptica de forma amostral, pois, conforme Ribas
46

 e 

Appolonio
43

, durante a passagem pelo micrótomo as próteses de PDMSr, eram 

explantadas levando à destruição tecidual adjacente, tendo um baixíssimo 

aproveitamento das peças. 

 

 

3.5  Dados Coletados 

 

No dia do procedimento, foram coletados o peso do animal em gramas e o 

tempo operatório em minutos.  



3 Material e Método  18 

 

No acompanhamento pós-operatório, foram anotados eventos adversos e 

condição de saúde dos animais. Consideramos complicações quaisquer eventos 

adversos apresentados por qualquer animal. 

Na arteriografia, observou-se a patência, a presença de estenose ou dilatação do 

segmento tratado. 

Na análise macroscópica da peça, fotografamos e classificamos como: 

 

 Pequena reação tecidual: Peças que apresentavam pouca ou nenhuma reação 

tecidual periprótese implantada; 

 Moderada reação tecidual: Peças que apresentavam maior dificuldade em 

sua dissecção, porém sendo; ainda; possível distinguir o material 

implantando dentre os tecidos neoformados; e 

 Grande a reação tecidual: peças nas quais a identificação da prótese 

implantada era extremamente difícil devido à grande reação tecidual 

adjacente. 

 

Na microscopia eletrônica de varredura, observou-se o comportamento da 

prótese em relação aos tecidos adjacentes e ao endotélio. 

 

 

3.6  Análise dos Dados 

 

No Anexo A encontra-se o índice de referência da análise estatística, onde 

estão demonstrados os dados coletados, quais animais participaram de cada análise, 

onde está expresso o resultado e qual o teste estatístico utilizado. 

Os dados coletados foram alocados em tabelas, e analisados conforme suas 

características, por meio de análises de frequência, análise não paramétrica das 

médias por meio do teste T e teste exato de Fisher e do Qui-Quadrado. Considerou-

se diferença estatística valores de p inferiores a 0,05. Foi utilizado o software SPSS 

17.0 (SPSS Inc). 

Este trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em pesquisa (CaPPesq), sob o 

registro 128/10, em 18/08/2010. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Resultados 



4 Resultados  20 

 
 

4  RESULTADOS 

 

 

Os dados coletados estão disponíveis na Planilha 1 (Anexo B). Para se alcançar 

a população desejada (10 indivíduos vivos em cada grupo até o 60
o
 PO) para o 

estudo, foram necessárias 12 operações no grupo PDMSr e 16 no grupo PTFEe. 

 

 

4.1  Sobrevida 

 

Ocorreram dois óbitos no grupo PDMSr no primeiro PO. Os demais casos 

evoluíram sem intercorrências. 

No grupo PTFEe, ocorreram duas mortes no 1
o
, duas mortes no 7

o
, uma no 14

o
 

e uma no 30
o
 dia de pós-operatório, sendo que este último caso se apresentava 

paraplégico desde o 1
o
 dia de pós-operatório.  

Apesar de ter ocorrido um número maior de óbitos no grupo PTFEe, não 

observou-se significância estatística (Gráfico 2) na sobrevida dentre os grupos. 

 

Gráfico 2 - Curva Atuarial (p= 0.218) 

 
 

 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 

PDMSr 

PTFEe 

Tempo (em dias) 

  
  

S
o

b
re

v
id

a
 (

em
 p

o
rc

en
ta

g
e
m

)                           Sobrevida 



4 Resultados  21 

 

4.2 Tempo Operatório 

 

A média do tempo operatório foi estatisticamente menor no grupo PDMSr em 

relação ao grupo PTFEe quando comparados todos os animais operados, o que não se 

repetiu entre apenas os animais que completaram todas as etapas do estudo (Tabela 

1).  

 

Tabela 1 - Comparação das médias de tempo operatório entre os grupos. 

 
Todos os coelhos 

 
Completaram o estudo 

Grupo n Média p   n Média p 

PDMSr 12 52,50 
0,030 * 

  10 51,50 
0,104 

PTFEe 16 57,25   10 55,60 

Tempo em minutos; Teste T de Student; *estatisticamente significativo. 

 

 

4.3 Peso 

 

Não houve diferença estatística no peso dos coelhos operados nos dois grupos 

(Tabela 2). 

 

Tabela 2 - Comparação das médias de peso entre os grupos. 

 
Todos os coelhos 

 
 Completaram o estudo 

Grupo n Média p   n Média p 

PDMSr 12 3929,17 
0,618 

  10 3920,20 
0,492 

PTFEe 16 3975,00   10 3860,00 

Peso em gramas; Teste T de Student 

 

 

4.4  Complicações 

 

Além dos 8 animais que morreram antes do prazo previsto do estudo, um 

animal no grupo Silicone apresentou monoparesia de pata posterior direita, e um 

animal do grupo PDMSr apresentou hérnia incisional. Na comparação das 

complicações por grupo, não houve significância estatística (Tabela 3). 
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Tabela 3 - Comparação das complicações entre os grupos. 

 

Complicações 

Grupo Não Sim p 

PDMSr 9 1 
1.000 

PTFEe 9 1 

Teste do Qui-Quadrado 

 

 

4.5  Patência 

 

Todos os animais que completaram 60 dias de pós-operatório realizaram 

arteriografia de controle e apresentavam aorta patente, livre de estenoses (Figuras 7 e 

8). 

 

 
Figura 7 - Exemplos de arteriografias do grupo PDMSr. Imagens com incidência 

póstero-anterior na fileira superior e Perfil na fileira inferior. 
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Figura 8 - Exemplos de arteriografias do grupo PTFEe. Imagens com incidência 

póstero-anterior na fileira superior e Perfil na fileira inferior. 

 

 

4.6  Aspecto Macroscópico 

 

Na comparação entre o aspecto macroscópico das peças houve, grande 

diferença entre essas, com prevalência de grande a moderada reação tecidual no 

grupo PTFEe e pequeno a moderado no grupo PDMSr (Tabela 4). 

 

Tabela 4 - Comparação entre o aspecto macroscópico das peças. 

  Aspecto macroscópico   

Grupo GRT *   MRT **   PRT *** p 

PTFEe 5   4   1 
 0,010 **** 

PDMSr 0   3   7 

Teste do Qui-Quadrado       

*Grande Reação Tecidual;        

**Moderada Reação Tecidual;       

***Pequena Reação Tecidual;    

****Estatisticamente Significante.    
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Nas figuras 09 a 13, temos fotografias do aspecto macroscópico das peças. 

 

 
Figura 9 - Remendo arterial de PDMSr com pequena reação tecidual. 

 

 
Figura 10 - Remendo arterial de PDMSr com moderada reação tecidual. 

 

 
Figura 11 - Remendo arterial de PTFEe com pequena reação tecidual. 
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Figura 12 - Remendo arterial de PTFEe com moderada reação tecidual. 

 

 
Figura 13 - Remendo arterial de PTFEe com grande reação tecidual. Observa-se a 

linha de sutura (setas). 

 

 

4.7  Microscopia 

 

4.7.1  Microscopia eletrônica de varredura 

 

As peças foram avaliadas com secção longitudinal da aorta em sua borda 

diametralmente oposta à prótese e em cortes transversais.  
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Já no preparo das peças a serem avaliadas, observou-se, a olho nu, diferença no 

revestimento interno das próteses, conforme mostram as figuras 14 e 15. 

 

Figura 14 - Remendo arterial de PDMSr. Peça sendo preparada para microscopia 

eletrônica de varredura. Observa-se revestimento no interior da prótese brilhante e 

nacarado, semelhante ao endotélio. 

 

 
Figura 15 - Remendo arterial de PTFEe. Peça sendo preparada para microscopia 

eletrônica de varredura. Observa-se revestimento apenas nas bordas da prótese. 
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No grupo PDMSr, observou-se, em todas as peças, crescimento intimal similar 

ao endotélio em toda a extensão do remendo arterial (Figuras 16 a 20), com células 

alinhadas no sentido do fluxo. 

 

 
Figura 16 - Microscopia eletrônica de varredura, corte longitudinal com aumento de 

40x, grupo PDMSr. A: Parede da aorta; B: Prótese. 
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Figura 17 - Microscopia Eletrônica de Varredura, corte longitudinal com aumento 

de 60x, grupo PDMSr. A: Parede da aorta; B: Prótese. 

 

 
Figura 18 - Microscopia Eletrônica de Varredura, corte longitudinal com aumento 

de 500x, grupo PDMSr. Revestimento tecidual interno na prótese. 
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Figura 19 - Microscopia Eletrônica de Varredura, corte longitudinal com aumento 

de 1.000x, grupo PDMSr. Revestimento tecidual interno na prótese, com padrão de 

células alinhadas no sentido do fluxo. 

 

 
Figura 20 - Microscopia Eletrônica de Varredura, corte transversal com aumento de 

100x, grupo PDMSr. A: Flap de revestimento tecidual interno na prótese que se 

descolou da prótese; B: Espessamento tecidual periprótese; C: Fios da tela de reforço 

em poliéster; D: Prótese de PDMSr. 
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No grupo PTFEe, observou-se crescimento intimal similar ao endotélio apenas 

nas bordas do remendo e em segmentos isolados no interior da prótese (Figuras 21 a 

25). 

 

 
Figura 21 - Microscopia Eletrônica de Varredura, corte longitudinal com aumento 

de 60x, grupo PDMSr. A: Prótese de PTFEe; B: Crescimento endotelial; Setas: Linha 

de sutura. 

 

 
Figura 22 - Microscopia Eletrônica de Varredura, corte longitudinal com aumento 

de 30x, grupo PTFEe. A: Parede da aorta; B: Prótese de PTFEe com ilhas de tecido 

similar ao endotélio recobrindo seu interior (porções mais escuras). 
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Figura 23 - Microscopia Eletrônica de Varredura, corte longitudinal com aumento 

de 100x, grupo PTFEe. A: Prótese de PTFEe com ilhas de tecido similar ao endotélio 

recobrindo seu interior (porções mais escuras); B: Parede da aorta. 

 

 
Figura 24 - Microscopia Eletrônica de Varredura, corte transversal com aumento de 

100x, grupo PTFEe. A: Espessamento tecidual periprótese; B: Prótese de PTFEe; C: 

Luz da aorta; D: Parede da aorta. 
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Além das ilhas de endotélio, observamos o depósito de fina camada de tecido 

conectivo revestindo o interior das próteses de PTFEe (Figura 25). 

 

 
Figura 25 - Microscopia Eletrônica de Varredura, corte transversal com aumento de 

300x, grupo PTFEe. A: Prótese de PTFEe; B: Delgada camada de tecido de 

revestimento no interior da prótese; C: Endotélio. 

 

 

4.7.2  Microscopia ótica 

 

As peças foram avaliadas com secção transversal envolvendo o remendo 

arterial e parede da aorta, sendo observado, além do explante da prótese de PDMSr, 

presença de revestimento da face em contato com o meio intravascular com 

celularidade semelhante à da parede nativa da aorta, com revestimento em todo 

segmento (Figuras 26 a 28). 
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Figura 26 - Microscopia óptica com corte transversal de aorta com remendo arterial 

de PDMSr com aumento de 10 vezes: A – luz arterial; B – Leito de onde foi 

explantado o remendo de PDMSr na passagem do micrótomo. 

 

 
Figura 27 - Microscopia óptica com corte transversal de aorta com remendo arterial 

de PDMSr com aumento de 20 vezes: A – luz arterial; B – Leito de onde foi 

explantado o remendo de PDMSr na passagem do micrótomo; Quadro C: Realce 

com aumento de 200x mostrando revestimento arterial neoformado. 
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Figura 28 - Microscopia óptica com corte transversal de aorta com remendo arterial 

de PDMSr com aumento de 20 vezes: A – luz arterial; B – Leito de onde foi 

explantado o remendo de PDMSr na passagem do micrótomo; C: Mostra 

revestimento arterial neoformado similar ao endotélio. 

 
No grupo PTFEe, observamos a presença fina camada de revestimento da face 

em contato com o meio intravascular, diferente do revestimento da parede nativa da 

aorta (Figuras 29 e 30). 

 

 
Figura 29 - Microscopia óptica com corte transversal de aorta com remendo arterial 

de PTFEe com aumento de 10 vezes: A – luz arterial; B – Remendo arterial de 

PTFEe. 
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Figura 30 - Microscopia óptica com corte transversal de aorta com remendo arterial 

de PTFEe com aumento de 20 vezes: A – luz arterial; B – Remendo arterial de 

PTFEe; Quadro: Aumento de 200x; C: Delgada camada de tecido de revestimento no 

interior da prótese. 

 

Os dados obtidos com a microscopia podem ser resumidos na Tabela 5. 

 

Tabela 5 - Comparação da cobertura tecidual entre os grupos. 

 

Endotelização 

Grupo Total Parcial p 

PDMSr 10 0 
<0.001 

PTFEe 0 10 

Teste do Qui-Quadrado 

 

 

4.8  Correlações entre sobrevida versus peso e tempo operatório 

 

O peso e o tempo operatório foram estatisticamente maiores nos animais que 

morreram (Tabela 6). 
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Tabela 6 - Correlação entre sobrevida versus peso e tempo operatório 

 

Sobrevida 

 
Sim Não p 

Peso 3890,00 4118,75 0.017 * 

Tempo Operatório 53,55 59,38 0,014 *  

Peso em gramas; tempo em minutos; teste T de Student; * estatisticamente significativo 
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5  DISCUSSÃO 

 

 

O uso de remendos para auxílio no fechamento arterial, especialmente nas 

arteriotomias longitudinais em artérias de pequeno e médio calibre, é considerado 

boa prática médica.
49

 Dos procedimentos arteriais atuais que utilizam esta técnica, a 

endarterectomia carotídea é a mais realizada. Substitutos venosos autólogos, apesar 

de teoricamente serem o substituto ideal, podem apresentar dilatações tardias, além 

de aumentar o tempo cirúrgico.
22,23,49

 Por este motivo, há ainda a busca pelo 

substituto ideal.  

Uma alternativa disponível no mercado é o pericárdio bovino, que é 

extremamente maleável, de fácil manipulação e sutura comparáveis aos substitutos 

venosos. Apresenta maior resistência à infecção que os substitutos protéticos, porém 

ainda apresenta certa inconsistência na literatura, podendo estar associado à rejeição 

do hospedeiro, calcificação do substituto e dilatação tardiamente
50,51,52,53,54,55

Além do 

pericárdio bovino, dispomos de dois outros tipos de substitutos protéticos no 

mercado: o Dacron
®
 e o PTFEe. Na comparação entre os dois materiais, há dados na 

literatura, que, apesar de inconclusivos, sugerem que o PTFEe apresenta menor taxa 

de reestenose e acidente vascular cerebral (AVC) ipsilateral que o Dacron
®

.
34,36,56-58

  

A escolha do PTFEe como grupo controle para este trabalho baseou-se na 

disponibilidade, facilidade de estocagem e esterilização, e ao fato de ser considerado 

como o substituto padrão para utilização como remendo por  alguns dos 

autores.
36,56,57,59

 

O silicone é o composto protético mais estudado em uso em humanos. O seu 

uso em cateteres vasculares e próteses mamárias são os mais utilizados. Dúvidas em 

relação a sua possível teratogenicidade
60,61

 foram esclarecidas.
62-66

 Recentemente, 

este assunto voltou a tona, devido à notificação da Agência Francesa para a 

Segurança de Produtos de Saúde (Agence Française de Sécurité Sanitaire des 

Produits de Santé – AFSSAPS),
67

 sobre os produtos da marca Poly Implant Prothèse, 

os quais apresentavam altos índices de complicação, como rotura, vazamento e/ou 

câncer. A investigação concluiu que estes resultados aconteceram devido à utilização 
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de material de grau não médico, como o Baysilone
®
, Silopren

®
 and Rhodorsil

®
, que 

são conhecidos para uso industrial.
68

 No Brasil, a Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA) proibiu a comercialização de produtos desta marca e instituiu 

regras para a certificação das próteses mamárias junto ao Instituto Nacional de 

Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO). 

No âmbito da cirurgia vascular, além do uso como compostos dos cateteres 

intravasculares, o silicone já foi estudado como revestimento interno de próteses 

vasculares
38

 e, até mesmo, como substituto.
37,39,69-71

 Apesar dos resultados iniciais 

aceitáveis, estes estudos ficaram somente na experimentação animal.  Material 

similar ao por nós testados, porém com reforço em polietileno, foi utilizado com 

sucesso em humanos para fechamento de fasciotomias em humanos.
72,73

 

Nosso substituto de silicone com reforço em poliéster é um material com boa 

maleabilidade, espessura e facilidade de sutura similares à veia safena magna. O 

reforço com poliéster garante estabilidade do tecido contra o rasgo. Além disto, há 

grande número de estudos mostrando a biocompatibilidade e biodurabilidade com 

bons resultados no emprego do silicone. Tais características fazem deste substituto 

uma atraente alternativa no emprego em substituto vasculares, que já foi testado na 

modalidade de enxerto tubular com resultados aceitáveis.
43,46

 

Escolhemos o coelho como animal de experimentação, pois não apresenta 

restrição para sua criação em biotérios, e por ser animal de fácil manuseio, baixo 

custo, boa similaridade dos mecanismos de hemostasia dos humanos, além de 

possuir calibre de aorta entre 2 e 5 mm, possibilitando, assim, sua utilização para 

nosso estudo.
74

 Somente foram utilizados coelhos fêmeas devido à disponibilidade 

do biotério e não por uma solicitação específica para a pesquisa.  

Apesar de ser necessário um menor número de animais no grupo PDMSr, não 

houve diferença estatística na sobrevida entre os grupos. Para a análise da sobrevida, 

optamos pela utilização do teste exato de fisher em detrimento do Kaplan Meier, pois 

o desfecho de todos os animais era conhecido, não havendo, portanto, a necessidade 

de se estimar o evento. Devido à logística do biotério, não foi possível identificar a 

possível causa do óbito dos animais. 

O tempo operatório foi estatisticamente menor no grupo PDMSr quando 

comparamos todos os animais, porém, quando retiramos os animais que morreram 
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antes do final do estudo, apesar de ainda encontrarmos uma tendência, não 

observamos mais tal diferença estatística. Este resultado pode estar relacionado ao 

fato de o PDMSr ser um material de manuseio mais fácil que o PTFEe,
43,46

 

especialmente em pequenos remendos, onde esta característica se torna mais 

evidente. 

O peso dos animais entre os dois grupos foi similar. 

Não houve diferença estatística nas complicações entre os grupos. O caso que 

apresentou hérnia incisional pode estar relacionado ao fio utilizado ou, mesmo, à 

falha técnica durante o fechamento e a monoparesia, apesar de rara neste estudo, foi 

relativamente frequente nos trabalhos de Ribas
46

 e Appolonio
43

, nos quais se 

realizaram enxertos tubulares em aorta de coelho, e sugerem que a paraplegia pode 

estar ligada à ligadura de ramos lombares. 

A patência observada foi de 100% em ambos os grupos, compatível com o 

estudo apresentado por Spanier,
75

 no qual o autor apresentou 100% de patência em 

remendos arteriais de PTFEe realizados em aortas de coelhos. 

Na análise macroscópica e fotográfica das peças, observamos uma maior 

reação tecidual causada pelo PTFEe em comparação com o PDMSr.  

A microscopia ótica não se mostrou exequível devido a um baixíssimo 

aproveitamento das lâminas em decorrência do alto índice de destruição tecidual 

causada pela prótese de PDMSr durante passagem no micrótomo, conforme também 

apresentado por Ribas
46

 e Appolonio.
43

 Porém, em algumas peças, nas quais, apesar 

do explante do PDMSr da lâmina, não houve destruição celular extensa e 

observamos revestimento da face voltada ao leito protético similar ao da artéria 

nativa. Já nos casos de PTFEe, observamos apenas um delgado espessamento de 

tecido de revestimento na face voltada para a luz vascular do leito protético. 

A microscopia eletrônica de varredura realizada em todos os casos confirmou 

os resultados apresentados na microscopia ótica, evidenciando crescimento celular 

homogêneo para o interior da prótese cobrindo todo o remendo no grupo PDMSr, 

similar ao da parede nativa da aorta e apenas nas bordas da anastomose no grupo 

PTFEe. Além do crescimento, observam-se as células alinhadas ao sentido do fluxo 

sanguíneo, o que acontece nos casos em que o endotélio se torna funcional.
76

 A causa 

desta migração celular não pode ser totalmente explicada, porém sabe-se que há três 
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possíveis fontes e mecanismos de formação de endotélio em enxertos vasculares: 

crescimento sobre o enxerto a partir da artéria nativa, por meio da anastomose 

(revestimento endotelial de poucos milímetros); crescimento transintersticial de 

microvasos a partir de tecidos ao redor do enxerto, que, por sua vez, gerariam 

camada de revestimento do lúmen; deposição de células da corrente sanguínea sobre 

superfície de fluxo. O primeiro mecanismo é comprovado, o segundo, geralmente, 

aceito, e o terceiro demonstrado em alguns trabalhos.
77

 Acredita-se que a 

endotelização de um substituto possa reduzir sua trombogenicidade.
78

 Tal 

comportamento não foi observado nos trabalhos de Ribas
46

 e Appolonio
43

, que 

utilizaram o mesmo material, porém em forma tubular. O tamanho da superfície a ser 

recoberta pode ser um dos fatores para a diferença apresentada (aproximadamente, 

15mm
2
 nos remendos e 300mm

2
 nos enxertos tubulares de 4mm x 2,5cm). Outro 

fator que pode influenciar nestes casos é o fato de que, nos remendos arteriais, há 

contato entre a prótese e a borda arterial em toda sua extremidade, diferentemente 

dos casos dos enxertos nos quais o contato é apenas em suas extremidades. 

Observamos diferença estatística entre os pesos dos animais que morreram. 

Animais mais pesados podem apresentar maior dificuldade técnica, justificando esta 

diferença estatística.  

O tempo operatório foi estatisticamente maior para os casos que ocorreram 

óbitos, o que pode ser justificado pela maior dificuldade técnica apresenta nestes 

casos específicos, levando a aumento do tempo operatório. 
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6  CONCLUSÃO 

 

 

A partir dos dados obtidos neste estudo, conclui-se que: 

 

-  Não houve diferença estatística na sobrevida e ou complicações entre os 

remendos arteriais de PDMSr e PTFEe;  

-  O tempo operatório foi estatisticamente maior no grupo PTFEe na análise 

de todos os animais. Apesar de tendência, não há diferença estatística 

entre os grupos PDMSr e PTFEe na comparação apenas dos animais que 

completaram todas as etapas do estudo; 

-  Todos os remendos arteriais estavam patentes na avaliação pela 

arteriografia por fluoroscopia, não havendo diferença entre os grupos; 

-  Os remendos arteriais em PDMSr apresentam menor reação tecidual 

periprótese, além de desenvolver revestimento interno que se assemelha 

com parede nativa da aorta, diferentemente dos remendos de PTFEe que 

apresentam estatisticamente maior reação tecidual periprótese e um 

discreto de tecido de revestimento interno. 
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7  ANEXOS 

 

 

Anexo A – Quadro resumo da análise estatística. 

 

Todos os 

animais 

Animais que 

completaram 

todas as etapas do 

estudo 

Teste estatístico 

n Grupo PTFEe 16 10 Não se aplica 

n Grupo PDMSr 12 10 Não se aplica 

Sobrevida Gráfico 2 Não se aplica Teste Exato de Fisher 

Tempo Operatório Tabela 1 Tabela 1 T de  Student 

Peso Tabela 2 Tabela 2 T de  Student 

Complicações Não se aplica Tabela 3 Qui-Quadrado 

Patência Não se aplica Item 4.5 Não se aplica 

Comparação 

macroscópica da peça 
Não se aplica Tabela 4 Qui-Quadrado 

Microscopia Não se aplica Tabela 5 Qui-Quadrado 

Correlações 

  - Sobrevida versus Peso 

  - Sobrevida versus Tempo 

Operatório 

Tabela 6 Não se aplica T de  Student 
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Anexo B – Planilha 1 - dados coletados. 
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