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RESUMO 
 

 

  



 
 

MAFFRA JR., ROMUALDO. O uso do agente embolizante Onyx na 
oclusão de vazamentos pós-tratamento endovascular de aneurisma da 
aorta abdominal. São Paulo, 2003. 125p. Tese (Doutorado) – Faculdade de 
Medicina da Universidade de São Paulo. Departamento de Radiologia. 

 
 

Objetivos: Criar um modelo experimental para estudar os vazamentos de 
aneurisma da aorta abdominal (AAA) pós-tratamento endovascular, verificar 
a eficácia do agente embolizante Onyx na oclusão de vazamentos no 
modelo experimental, avaliar a oclusão do vazamento com Onyx após 5 
semanas (fase tardia) e analisar a resposta tecidual e reação inflamatória 
local ao Onyx no modelo experimental. 
Materiais e métodos: Doze cães machos, provenientes do biotério da 
Cleveland Clinic Foundation, foram utilizados para criação de AAA, 
utilizando-se o stent Palmaz P4014. Endopróteses medindo 10 mm de 
diâmetro por 5 cm de comprimento e com orifício parietal de 4 mm no seu 
terço médio foram colocadas no interior da aorta abdominal (AA) com o 
intuito de criar um vazamento de endoprótese de aorta. Após uma semana 
foram realizadas tomografias e angiografias para constatação da presença 
de vazamento. Em seguida, os orifícios das endopróteses foram 
cateterizados e posteriormente Onyx foi injetado no interior do aneurisma e 
das artérias lombares. Após quatro semanas, todos os animais que 
sobreviveram ao procedimento foram submetidos a nova tomografia e 
angiografia para constatação da presença ou ausência de vazamento. Logo 
após, os cães foram sacrificados e tiveram suas aortas ressecadas e 
submetidas à análise histológica. 
Resultados: Três cães morreram por ruptura aórtica na criação do AAA 
Obteve-se sucesso na oclusão dos vazamentos em 9/12 cães. A oclusão foi 
confirmada através de angiografia realizada logo após a injeção de Onyx e 
pela tomografia a que os animais foram submetidos após uma semana da 
oclusão. A análise histológica revelou a presença de Onyx misturado com 
trombos em diferentes estágios de organização preenchendo o aneurisma e 
artérias lombares. 
Conclusão: Obteve-se sucesso na criação do modelo experimental em nove 
dos doze cães. A oclusão do vazamento com Onyx foi efetiva e 
permaneceu durável durante o período de estudo. A análise histológica da 
AA demonstrou uma discreta reação inflamatória local à presença do 
Onyx. 
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SUMMARY 
 

 

  



 
 

MAFFRA JR., ROMUALDO. The use of the embolic agent Onyx in 
endoleak sealing after endograft implantation in abdominal aortic 
aneurysm. São Paulo, 2003. 125p. Tese (Doutorado) – Faculdade de 
Medicina da Universidade de São Paulo. Departamento de Radiologia. 
 
Purpose: Create an experimental model to study endoleaks after AAA 
treatment, verify the efficiency of Onyx as a sealing agent, to check the 
endoleak sealing with Onyx after five weeks, and analyze the inflammatory 
response at the AAA. 
Materials and Methods: Twelve dogs underwent creation of AAA’s using a 
Palmaz P4014 stent. A 10 mm x 5 cm Wallgraft endoprothesis bearing a 
4mm diameter “hole” cut was deployed within the AAA, to create an 
endoleak. One week later, computer tomography (TC) scanning and 
angiography were performed and the aneurysm sac was catheterized 
through the 4mm hole. Then, Onyx was injected under fluoroscopy into the 
sac and lumbar arteries. Four weeks thereafter, all surviving animals 
underwent repeat TC scanning, angiography, and were then sacrificed. The 
AAA underwent gross and microscopic study. 
Results: Success in sealing endoleaks was achieved in nine dogs. Sealing 
was confirmed through angiography after Onyx injection and TC scanning 
at one week. Three dogs died from aortic rupture during aneurysm creation. 
Histology revealed Onyx admixed with thrombus in varying stages of 
organization filling the aneurysm sac and lumbar arteries. 
Conclusion: We succeed in create experimental model in nine of the twelve 
dogs. Onyx was effective in sealing endoleaks and this occlusion remained 
stable during the observation period. Histological analysis revealed a 
minimum inflammatory response against Onyx. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 A história natural do aneurisma da aorta abdominal (AAA) é o seu 

aumento progressivo até o seu rompimento (ERNST, 1993). A prevalência 

de AAA tem aumentado nos últimos 30 anos e mais da metade dos 

pacientes que possuem aneurismas não tratados morrerão por ruptura no 

período de 5 anos (OURIEL e cols, 1992; JOHNANSSON e cols, 1990; 

NEVITT e cols, 1989). A cirurgia por laparotomia é efetiva na correção do 

AAA e pode ser realizada com taxa de mortalidade de 2 a 5% na maioria dos 

trabalhos publicados (BERNSTEIN e cols, 1988; GOLDEN e cols, 1990; 

CAMBRIA e cols, 1992). No entanto, pacientes com AAA são geralmente 

idosos e na maioria das vezes apresentam comorbidades significativas que 

aumentam o risco cirúrgico. Além do mais, a cirurgia convencional neste 

grupo específico de pacientes está associada a elevada taxa de mortalidade. 

de 15 a 30% (CAMBRIA e cols, 1992 e JOHNSTON, 1989). Devido aos 

riscos consideráveis da cirurgia no reparo do AAA, o tratamento menos 

invasivo, como o endoluminal, vem se destacando. 

 O tratamento endovascular de doenças arteriais ateroscleróticas vem 

apresentando uma crescente aceitação na cirurgia vascular desde 1969, 

quando Dotter descreveu pela primeira vez a colocação de mola de aço 

inoxidável na luz arterial (DOTTER, 1969). A angioplastia transluminal 

percutânea e a colocação de stent são agora uma rotina como forma de 

tratamento. Essas técnicas endovasculares oferecem vantagens no que se 
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refere à redução da morbidade e mortalidade, permanência hospitalar e do 

período de convalescença, com resultados semelhantes àqueles alcançados 

com o método cirúrgico convencional (FERGUSON e STONEBRIDGE, 

1996). Embora confinada inicialmente à doença arterial oclusiva, as técnicas 

endovasculares têm sido atualmente adotadas no tratamento de AAA. 

Estudos experimentais demonstraram que era possível tratar AAA por 

métodos endovasculares (PARODI e cols, 1990 e MIRICH, 1989). O primeiro 

tratamento endovascular do AAA em humanos foi realizado por Parodi em 

1991 (PARODI e cols, 1991). 

 O tratamento endovascular do AAA oferece a possibilidade de 

redução do risco perioperatório da cirurgia convencional com diminuição da 

morbi-mortalidade, principalmente nos indivíduos considerados de alto risco 

cirúrgico. Desde o primeiro tratamento endovascular do AAA, um número 

considerável de endopróteses e estratégias tem sido desenvolvido e 

analisado. Porém, alguns problemas surgiram, como perfuração de artérias 

ilíacas ou mesmo da aorta durante a passagem da endoprótese, torção de 

algum dos ramos da endoprótese, obstrução de artéria renal, vazamento de 

fluxo sangüíneo da endoprótese para o aneurisma, trombose de ramo da 

endoprótese, pseudoaneurisma de artéria femoral, infecção de ferida 

cirúrgica, embolia de artérias periféricas, fístula arteriovenosa, fístula aorto-

entérica e migração distal da endoprótese (STELTER e cols., 1997; 

NORGREN e cols., 1998; RESCH e cols, 1999). 

 O vazamento de fluxo sangüíneo da endoprótese para o interior do 

aneurisma é uma complicação que tem chamado a atenção de vários 
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autores, pois a sua presença permite o crescimento do aneurisma e 

conseqüente risco de ruptura. 

 Até o momento não há uma concordância geral de como se deve 

tratar o vazamento quando este é diagnosticado.  Alguns autores têm 

sugerido o acompanhamento através de tomografias seriadas para a análise 

do diâmetro do aneurisma. Se houver aumento no diâmetro, a correção do 

vazamento é a melhor opção a fim de se evitar a ruptura. A solução  

proposta por vários autores tem sido o tratamento do vazamento por meio da 

colocação de um novo segmento de endoprótese, embolização do 

vazamento com molas ou cola e, em último caso, a conversão para cirurgia 

aberta. 

 Onyx é um novo agente embolizante que apresentou sucesso na 

oclusão de malformações arteriovenosas em humanos (JAHAN, 2001;  

CASTANEDA, 2002). Esse agente embolizante é composto por um plástico 

– álcool etil vinílico (EVA) dissolvido em um solvente orgânico – dimetil 

sulfóxido (DMSO) e misturado a um metal (Tântalo) que confere a opacidade 

do produto. A utilização do Onyx no tratamento de vazamentos de 

endopróteses necessita de um estudo experimental a fim de que sua 

viabilidade e eficácia possam ser demonstradas, com a intenção futura de 

utilização em humanos. 
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2. OBJETIVOS  

  

  

1. Criar um modelo experimental em cães por método percutâneo 

que permita o estudo de vazamentos de AAA pós-tratamento 

endovascular. 

2. Verificar a eficácia do Onyx na oclusão de vazamentos no 

modelo experimental. 

3. Avaliar a oclusão do vazamento com Onyx no modelo 

experimental após cinco semanas (fase tardia). 

4. Analisar a resposta tecidual e reação inflamatória local ao Onyx 

no modelo experimental. 
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3. REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

3.1- Anatomia da aorta 

 A aorta é um vaso do sistema arterial com dois segmentos distintos: 

torácico e abdominal, separados ao nível da décima vértebra torácica pelo 

hiato do músculo diafragma. A porção torácica é composta pela aorta 

ascendente, arco da aorta e aorta descendente. A porção abdominal é 

composta pela porção supra e infra-renal, que termina ao nível da quarta 

vértebra lombar.  

 Cada um desses segmentos tem suas particularidades com relação aos 

aspectos fisiológico, morfológico, histológico e, principalmente, o patológico. 

 O segmento da aorta abdominal (AA) infra-renal se destaca por ser 

nele o local mais comum de surgimento de aneurisma. É também nesse 

local que existe uma prevalência aumentada de doença oclusiva 

aterosclerótica.  

 

 

3.1.1 - Diâmetros normais da aorta abdominal (AA) 

 

 STEINBERG e cols., em  1965, estudaram o diâmetro da aorta em três 

níveis através de arteriografia e encontraram os seguintes valores (Quadro 

1): 

   Romualdo Maffra Júnior 
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QUADRO 1 – ANÁLISE DO DIÂMETRO DA AORTA EM TRÊS SEGMENTOS DISTINTOS 

 Homens com idade 
média de 53,9 anos 

Mulheres com idade 
média de 56,9 anos 

Nível do diafragma 
(T11 - T12). 

                   
             26,9 mm          

 
              24,4 mm 

Abaixo das artérias 
renais (L1 e L2)  

 
              21,4 mm 

 
              18,7 mm 

Ao nível da bifurcação 
da aorta ( L4 e L5) 

 
              18,7 mm 

 
              17,5 mm 

 

 Nesse estudo os autores concluíram que nem a doença aterosclerótica 

nem a hipertensão arterial, presente nestes pacientes, influenciavam o 

diâmetro da AA; concluíram também que as mulheres apresentavam aortas 

com calibre inferior ao dos homens. 

 CRONENWETT; GARRET, 1983, estudaram o calibre da AA infra-renal 

em 73 mulheres, através de arteriografia, que evidenciou um diâmetro médio 

de 16,3mm. 

 HOGEJS e cols., 1988, utilizando a tomografia computadorizada (TC), 

mediram os diâmetros da aorta em diferentes décadas da vida em 260 

pacientes sem doença vascular prévia, e encontraram os seguintes 

resultados (Quadro 2): 

QUADRO 2 – MÉDIA DO DIÂMETRO AÓRTICO, IDADE E SEXO 

 Média de idade (anos) 

      34              50                   55                 66                  75 

Masculino   1,6cm        1,69cm          1,77cm         1,84cm            1,96cm 

Feminino  1,43cm       1,5cm            1,47cm         1,59cm            1,62cm 

 

   Romualdo Maffra Júnior 



Revisão de Literatura 11

 LIDDINGTON; HEATHER,1992, analisaram através da ultra-sonografia 

a aorta de 1.195 homens, com idade entre 65 e 74 anos, encontrando um 

diâmetro médio de 20,1mm.  

 DA SILVA, 1996, demonstrou em um estudo realizado em cadáveres 

que o diâmetro da AA infra-renal aumenta com a idade, tendendo a dilatar-

se precocemente no sexo masculino, sendo que os homens têm aortas mais 

dilatadas em relação às mulheres em todas as faixas etárias e que a raça 

não determina diferenças do diâmetro entre os indivíduos, quando são 

analisados os negros e brancos. 

 

 

3.2 – Definição de aneurisma da aorta abdominal (AAA) 

   

 CRONENWETT e cols., 1985, estabeleceram que o diâmetro do 

segmento infra-renal deve ser pelo menos 1,5 vezes maior que o calibre 

normal da aorta ao nível das artérias renais, para definir um aneurisma. 

 COLLIN e cols., 1988, definiram como aneurisma um aumento de cinco 

milímetros no diâmetro da aorta infra-renal, quando comparado ao do 

segmento supra-renal. 

 MITCHELL e cols., 1994 referem que uma dilatação localizada da aorta 

maior ou igual ao dobro do diâmetro normal para um dado segmento pode 

ser considerada como aneurisma. 
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 SCOTT e cols., 1995, definiram AAA como sendo um aumento no 

diâmetro maior ou igual a trinta milímetros, em comparação com a artéria 

normal. 

 Essas diferentes definições dificultaram a realização de estudos sobre 

o AAA devido a interpretações contraditórias quanto ao calibre da aorta, 

afetando os dados obtidos relativos à prevalência, incidência e história 

natural desta doença. A fim de definir um padrão do que é um aneurisma, 

JOHNSTON e cols., 1991, baseando-se em inúmeros artigos provenientes 

de centros de referência em radiologia, definiram AAA como uma dilatação 

permanente e localizada da aorta com aumento de, no mínimo, 50% sobre o 

diâmetro normal para o segmento do vaso em questão.  

 

 

3.3 – História natural do AAA 

 

 No passado, os médicos conheciam a história natural dos aneurismas 

através do seguimento e observação clínica dos pacientes que era a ruptura 

do aneurisma com conseqüente óbito. 

 ESTES, 1950 em estudo retrospectivo de 102 pacientes portadores de 

AAA, verificou que 67% sobreviveram um ano, 18,9% cinco anos e nenhum 

paciente desta série sobreviveu mais que dez anos após o diagnóstico. A 

taxa de sobrevida dos pacientes assintomáticos no momento do diagnóstico 

não foi superior à encontrada nos sintomáticos. A causa da morte foi 
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investigada em 49 pacientes. Trinta e um deles (63%) morreram de ruptura 

do aneurisma e 18 (36,7%) de outras causas. 

 SHATZ e cols. (1962) realizaram seguimento de 141 pacientes 

considerados inadequados para o tratamento cirúrgico. Somente 34,4% 

sobreviveram cinco anos. A causa de óbito mais freqüente foi a ruptura do 

AAA, que ocorreu em 45%. 

 GORE e cols. (1973) demonstraram em seu estudo um percentual de 

ruptura do AAA de 27,7% variável de acordo com o diâmetro do aneurisma. 

Naqueles com diâmetros inferiores a cinco centímetros, a taxa de ruptura era 

de 9,5%. Entre cinco e sete centímetros, a taxa era de 36% e naqueles 

maiores que sete centímetros, a taxa encontrada era de 76%. 

 Outros trabalhos demonstraram a relação entre o crescimento do 

aneurisma e a incidência de ruptura, demonstrando a gravidade do problema 

e a necessidade de detecção precoce (Quadro 3): 

QUADRO 3 – ANÁLISE DO DIÂMETRO DO AAA E RISCO DE RUPTURA. 

Autor Ano Diâmetro Número Ruptura Seguimento 
(meses) 

Foster 1969       6,0          37      51%       60 

Szilagyi 1972        6,0       40     42%       72 

Glimaker 1991        5,0       77     28%       36 

Perko 1993        5,0       63     30%       24 

Brown 1996        5,0       91     11%       13 

Barba 1996        5,0       75     24%       20 
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 Muitos estudos sugerem que o risco de ruptura se eleva à medida que 

o AAA cresce em diâmetro. Aneurismas não tratados tendem a expandir na 

taxa de 0,4 cm por ano. Aneurismas com diâmetro menor ou igual a 4,0 cm 

rompem-se em apenas 9% dos casos (ESTES e cols. 1950 – SZILAGYI e 

cols. 1966). 

  Aneurismas menores que 4,0cm possuem um risco de ruptura em cinco 

anos de aproximadamente 2%, enquanto aneurismas maiores que 5,0 cm 

apresentam um risco de 25 a 41% de se romperem em cinco anos 

(DORROS e cols. 1997). 

 Aproximadamente 50% dos pacientes com AAA que não são 

submetidos a cirurgia reparadora morrerão por ruptura do aneurisma. A 

mortalidade para ruptura de AAA está entre 30 e 80%, com uma média de 

50% na maioria dos serviços (ZARINS; HARRIS, 1997). 

 

 

3.4 - Epidemiologia do AAA 

 

 Após análise dos dados obtidos em diversos estudos epidemiológicos 

na literatura, pode-se observar que a incidência do AAA está aumentando na 

população geral. Isso se deve ao aumento da população idosa, acurácia dos 

métodos diagnósticos em detectar a doença e ao maior conhecimento por 

parte dos médicos dos benefícios do tratamento cirúrgico quando detectados 

precocemente. Os trabalhos iniciais da literatura demonstravam uma 

prevalência muito baixa desta doença, não chegando a 0,5% da população 
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(OSLER, 1905; KAMPMEIER, 1936). Nesses estudos os autores incluíram 

outros tipos de aneurisma, inclusive o de origem sifilítica. 

 DARLING e cols., 1970, encontraram 282 AAA em 16.483 necrópsias 

realizadas no período de 1952 a 1968. Oitenta e três (29,4%) desses óbitos 

foram diretamente relacionados à ruptura do aneurisma.  

 BICKERSTAFF e cols., 1984, em estudo de corte representativo da 

população dos Estados Unidos, no período compreendido entre 1051 e 

1980, identificaram aumento progressivo e significativo da incidência do AAA 

(Quadro 4):  

QUADRO 4 – INCIDÊNCIA DE AAA POR DÉCADA 

 1951 a 1960 1961 a 1970 1971 a 1980 

Incidência de AAA por 
100.000 pessoas/ano 

8,7 26,5 36,5 

 

 NEVELSTEEN e cols., 1991, analisando 100 pessoas submetidas à 

revascularização do miocárdio, encontraram uma incidência de 6% de AAA e 

com diâmetro superior a 4,0 cm. 

 BENGTSSON e cols., 1993, no período de 1971 a 1986, identificaram 

215 rupturas, representando uma incidência de 5,6 /100.000 habitantes por 

ano. 

 JOHANSSON & SWEDENBORG, 1994 constataram aumento na 

incidência de ruptura do AAA, que passou de 29 / 100.000 pessoas com 

idade superior a 60 anos, em 1980, para 38 / 100.000 pessoas acima de 60 

anos, em 1988. 
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 LEDERLE e cols., 1994, examinaram 38.697 veteranos de guerra nos 

Estados Unidos com faixa etária compreendida entre 50 e 79 anos, sendo 

identificado AAA em 330 pessoas (0,85%). 

 MOLNAR e cols. (1995), em estudo prospectivo realizado no Instituto 

do Coração do Hospital das Clínicas, em São Paulo, rastrearam 411 

pacientes ambulatoriais quanto à presença de AAA. A prevalência foi de 

1,7% (7/411), sendo 3,1% no sexo masculino e 0,4% no sexo feminino. 

 BARBOSA e cols. (1995) estudaram 87 parentes (44 irmãos e 43 

irmãs) de 47 pacientes portadores de AAA e encontraram doença 

aneurismática em 25% dos homens e em 4,6% das mulheres. 

 BONAMIGO, 1996, encontrou em 501 pacientes do sexo masculino, 

com mais de 50 anos, submetidos à cirurgia de revascularização do 

miocárdio ou cinecoronariografia, 34 pacientes com AAA (6,8%). 

 VAN DER GRAAF e cols. (1998) examinaram 210 irmãos de pacientes 

submetidos à cirurgia de correção de AAA e detectaram a presença de 26  

destes (12,3%). 

  

 

3.5 – Tratamento cirúrgico do AAA  

 

3.5.1 – Histórico 

 A existência de relatos de tratamento de aneurisma data da 

Antigüidade. O “Papiro de Ebers” (2000 a.C.), descreve um tratamento 

cirúrgico para os aneurismas traumáticos das artérias periféricas: “Trate com 
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uma faca e queime com fogo de forma que ele não sangre muito” 

(VOORHEES e cols., 1952). 

 A primeira descrição sobre AAA e torácico foi atribuída a um anatomista 

alemão ANDREAS VESALIUS, em 1555 (Apud – OSLER, 1905). 

 A primeira ligadura de aorta foi realizada por Sir Astley Cooper em 1817  

(Apud - GROSS, 1949) para tratar a um aneurisma íleo-femoral esquerdo. 

 A quarta ligadura de aorta realizada na tentativa de se tratar um 

aneurisma íleo-femoral direito foi realizada pelo brasileiro Cândido Borges 

Monteiro – Visconde de Itaúna, na qual o paciente teve a maior sobrevida 

desde então (10 dias), indo a óbito por hemorragia secundária à infecção 

(SZILAGYI, 1959). 

 A primeira ligadura da aorta com sucesso foi realizada por MATAS. em 

1923 (Apud - MURPHY, 1897), utilizando um cadarço de algodão no colo 

proximal do aneurisma. Após nove dias observou-se o retorno da pulsação 

da aorta aneurismática, que foi diminuindo de intensidade até cessar após 

um ano. O paciente veio a falecer 1,5 ano após o procedimento por outra 

causa não relatada. 

 Nos anos subseqüentes, os cirurgiões utilizaram vários materiais para 

realizar a ligadura da aorta, como tiras de algodão, borracha, seda, etc., 

porém os casos de hemorragia, necrose e isquemia medular e nos membros 

inferiores foram inúmeros (DETAKATS, 1952). 

 Com o intuito de reforçar a parede do aneurisma, YEAGER, 1948, 

suturou a superfície do aneurisma com polietileno. Após dois meses, a 

palpação abdominal demonstrava redução de dois terços do tamanho 
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original. Nesse mesmo ano, NISSEN utilizou esta técnica no tratamento de 

Albert Einstein, porém empregando o papel celofane para recobrir a maior 

parte do AAA. Após aproximadamente sete anos o cientista veio a falecer 

por ruptura do aneurisma. 

 O primeiro sucesso em ressecar um AAA foi obtido por DUBOST, em 

1951, utilizando um enxerto homólogo (DUBOST; ALLARY, 1952). 

 No final da década de 50, o surgimento de novos materiais, como o 

orlon, teflon e Dácron, deu início à era da reposição do aneurisma pela 

prótese de tecido. Em 1957 foram realizados casos bem sucedidos de 

endoaneurismorrafia com implantação de enxerto intraluminal com tecido – 

Dácron (DEBAKEY e cols., 1958). Essa técnica, desde então, é considerada 

como cirurgia padrão no tratamento do AAA. 

 

 

3.5.2 – Técnica  

 

 O objetivo básico do tratamento do AAA é eliminar o risco de ruptura, 

aliviar os sintomas e restabelecer a circulação arterial. 

 A proteção durável do AAA com relação à sua ruptura se iniciou com 

DUBOST e cols., 1952, quando estes demonstraram que a substituição da 

aorta dilatada por uma outra de calibre normal era um método efetivo de 

proteção.  

 Com o advento das próteses de material sintético que não sofriam 

rejeição, o tratamento cirúrgico do AAA deu um enorme impulso, tornando-
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se um método confiável e com uma mortalidade, nos dias de hoje, inferior a 

5%, quando tratados eletivamente (BROWN e cols., 1981 – JOHANSSON e 

cols., 1990). 

 É bem conhecido que as condições clínicas do paciente podem 

influenciar enormemente nos resultados do reparo eletivo do AAA. Estes 

fatores de risco podem afetar não apenas as taxas de morbidade e 

mortalidade cirúrgicas, como também a sobrevida a longo prazo. A doença 

coronariana continua sendo a causa maior de óbito no pós-operatório 

precoce e tardio em pacientes submetidos a cirurgia vascular de grande 

porte. 

 HOLLIER e cols., 1986, descreveram uma lista extensiva de fatores de 

risco para a cirurgia convencional no tratamento do AAA. Esta inclui: a idade 

do paciente igual ou superior a 75 anos, creatinina sérica igual ou superior a 

2mg/dL, fibrose retroperitoneal ou aneurismas inflamatórios, alterações 

cardiológicas severas, hipertensão portal, alterações da coagulação, 

múltiplas cirurgias abdominais prévias, ataque isquêmico transitório recente, 

acidente vascular cerebral, etc. 

 A idade não deve ser considerada isoladamente como um critério de 

exclusão. Numa série de 114 pacientes com idade média de 83 anos, a 

mortalidade operatória foi de apenas 4% (O’HARA e cols., 1995).  

 Em 1992, a Sociedade Internacional de Cirurgia Cardiovascular revisou 

e definiu critérios de risco para a cirurgia eletiva no reparo do AAA. Foram 

definidos como critérios a serem analisados a idade, função cardíaca, 

pulmonar e renal. Pacientes considerados de baixo risco são aqueles com 
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idade inferior a 75 anos com funções cardíacas, pulmonares e renais 

normais, apresentando mortalidade operatória menor que 1%. Em indivíduos 

com 90 anos de idade, angina instável e doença pulmonar obstrutiva crônica 

dependente de oxigênio e com doença renal necessitando de hemodiálise, a 

mortalidade atinge 30% (HOLLIER e cols. 1992). 

 Devido ao fato de que pacientes com alto risco cirúrgico possuem alta 

morbi-mortalidade para o reparo do AAA, tratamentos alternativos surgiram 

tal como a não ressecção do AAA associado a derivação extra-anatômica do 

fluxo sangüíneo. Após a publicação desta técnica por BLAISDELL e cols., 

1965, alguns adeptos do método também a realizaram (BERGUER e cols., 

1978; KARMODY e cols., 1983; KWAAN e cols., 1983). PEVEC e cols., 1994 

realizaram a ligadura das artérias ilíacas e da aorta infra-renal, seguida de 

enxerto axilo-femoral. A mortalidade operatória encontrada foi de 8%, sendo 

que, entre as causas dos óbitos, 12% deveram-se à ruptura do AAA.  Estes 

estudos possuem piores resultados quando comparados com dois outros 

trabalhos onde a cirurgia convencional foi realizada em pacientes de alto 

risco. A taxa de mortalidade perioperatória nesses dois estudos foi de 5,2% 

e 5,7%, respectivamente (HOLLIER e cols., 1986; PEVEC e cols., 1994). 

 A influência da morfologia do AAA na morbidade e mortalidade 

perioperatória ainda não é muito clara na literatura. O aneurisma inflamatório 

é considerado mais difícil de se reparar comparado ao aterosclerótico, 

porém, até o momento, não há diferenças com respeito à morbi-mortalidade. 

Aneurismas para-renais ou supra-renais necessitam de clampeamento 

acima da emergência das artérias renais, aumentando a perda sangüínea e 
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a incidência de insuficiência renal pós-operatória; contudo, não há aumento 

da mortalidade pós-operatória. Aneurismas que se estendem até as artérias 

ilíacas e femorais requerem reparo mais complexo; todavia ainda não há 

dados que sugiram que reparo simultâneo de aneurismas ilíacos ou femorais 

aumenta a morbi-mortalidade perioperatória. O que se observa é um 

aumento da incidência de infecção de parede e trombose de ramo do 

enxerto quando a prótese se estende até a região femoral (JOHNSTON e 

cols., 1988 e 1989). 

 O tratamento concomitante de doença oclusiva aterosclerótica durante 

a aneurismorrafia aumenta a complexidade da cirurgia e muitos autores 

acreditam que isso aumente a morbi-mortalidade. Uma recente revisão de 

722 reconstruções eletivas de aorta, sendo que 61% devido a doença 

aneurismática e 39% por doença oclusiva, identificou uma taxa de 

mortalidade de 4,9%, a qual se elevou para 8,9% quando se associou 

revascularização renal simultânea e 15,8% com revascularização periférica 

concomitante (HUBER e cols., 1995).  

 As indicações para a correção do AAA podem ser eletivas ou de 

urgência. A cirurgia eletiva é indicada em indivíduos assintomáticos que 

possuem AAA com diâmetro maior ou igual a 5 cm, pacientes que vivem em 

áreas remotas distantes dos grandes centros hospitalares, e aumento do 

diâmetro do AAA de 4,0 para 5,0 cm em imagem seriadas anuais. A cirurgia 

de urgência é indicada quando existir confirmação ou suspeita de ruptura 

iminente, o aneurisma se tornar sintomático ou quando for confirmada sua 

expansão (DORROS e cols., 1997). 

   Romualdo Maffra Júnior 



Revisão de Literatura 22

3.5.3 – A cirurgia nos dias atuais 

 

 ZARINS; HARRIS, 1997, definem a cirurgia aberta convencional como  

padrão ouro no tratamento do AAA. O padrão ouro é aquele universalmente 

aceito como tratamento de uma determinada condição. No caso do 

tratamento cirúrgico do AAA, baseia-se em 45 anos de experiência, o que 

supera a terapia medicamentosa e a história natural da maioria dos 

aneurismas. É sabido que comorbidades podem influenciar os resultados da 

cirurgia eletiva do AAA. Os fatores de risco podem afetar não só a 

morbidade e mortalidade operatória, mas também a sobrevida tardia. 

Resultados de estudos multicêntricos têm demonstrado taxa de mortalidade 

de apenas 0 a 3,7%. Uma nova modalidade de tratamento, como, por 

exemplo, a endovascular, deve atingir estes resultados para ser considerada 

como boa opção de escolha. 

 A incidência de isquemia medular após cirurgia de AAA em humanos é 

de apenas 0,25% em 3614 casos descritos no trabalho de SZILAGYI, 1978. 

A sua ocorrência é imprevisível e inevitável, parcialmente devido à 

variabilidade da origem da artéria de Adamkiewicz e parcialmente devido à 

incerteza de suprimento sangüíneo das artérias colaterais. A etiologia é 

provavelmente multifatorial e inclui interferência no suprimento sangüíneo 

pélvico, prolongado clampeamento aórtico, hipotensão durante a cirurgia e 

embolização aórtica (ROSENTHAL, 1999). Classicamente, os sintomas de 

isquemia medular nas extremidades inferiores incluem déficits motores e 

sensoriais associados à incontinência retal e vesical com conservação da 
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sensação de vibração e proprioceptivas, refletindo lesão do corno anterior da 

medula espinhal 

 

 

3.6 – Tratamento Endovascular do AAA 

 

3.6.1 – Histórico 

 

 O conceito inicial de colocação de stent intraluminal foi proposto por 

DOTTER em 1969, quando o mesmo introduziu de forma percutânea molas 

de aço inoxidável em artérias poplíteas de cães. Na década de 80, vários 

investigadores realizaram implantes de próteses endovasculares no 

tratamento de aneurismas experimentais (BALKO e cols., 1986; MIRICH e 

cols., 1989; LABORDE e cols., 1992 ; CHUTER e cols., 1993). 

 A idéia inicial do tratamento endovascular do AAA foi concebida pelo 

argentino PARODI em 1979, enquanto era residente de cirurgia vascular na 

Cleveland Clinic Foundation nos Estados Unidos. Naquela ocasião, ele 

idealizou um estudo experimental com cães, criando um dispositivo de aço 

inoxidável coberto por prótese de poliéster. Esse protótipo de endoprótese 

era comprimido e inserido dentro de uma bainha, que era introduzida por via 

percutânea e acesso femoral até a aorta do animal, onde era liberada. Os 

resultados iniciais foram desapontadores e o projeto foi interrompido, pois o 

dispositivo de aço ainda não era o ideal. Nove anos mais tarde (1988), 

PALMAZ apresentou em Washington os primeiros resultados dos 
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experimentos utilizando um novo dispositivo metálico criado por ele ao qual 

denominou de stent (PARODI e cols,. 1997). PARODI e cols. (1990) 

realizaram com sucesso a exclusão do AAA com stent revestido com prótese 

de dácron em um estudo experimental envolvendo 62 cães.  

 PARODI e cols. (1991) publicaram o primeiro trabalho da literatura que 

demonstrou sucesso no tratamento endovascular do AAA em seres 

humanos. Nesse estudo inicial cinco pacientes no total de foram submetidos 

à correção dos seus respectivos aneurismas com uma endoprótese criada 

pelos autores, na qual era utilizado stent Palmaz suturado à prótese de 

Dácron. O primeiro paciente submetido ao procedimento apresentava-se 

com dor lombar causada pelo AAA de 6,0 cm de diâmetro e possuía severa 

doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC). Sob anestesia peridural, o 

paciente foi tratado com sucesso pelo novo método. Já no segundo paciente 

houve um mau posicionamento da endoprótese e o paciente foi submetido a 

cirurgia aberta convencional, sem intercorrências. Nos outros três pacientes 

não ocorreram complicações durante o procedimento. No seguimento foi 

observado que, dos quatro pacientes tratados com sucesso, três tiveram 

regressão do tamanho do aneurisma e apenas um apresentava um refluxo 

distal persistente (vazamento). 

 PARODI e cols. (1995) relataram o primeiro caso de exclusão do AAA, 

através de prótese endovascular, realizada com sucesso nos Estados 

Unidos (23/11/92). O paciente era um senhor de 76 anos de idade que 

apresentava uma severa insuficiência respiratória, doença coronariana e 

taquiarritmia ventricular e um aneurisma infra-renal de 7,5 cm de diâmetro.  
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Foi utilizada uma prótese tubular de dácron com 22 mm de diâmetro com 

apenas um stent proximal, que se fixou abaixo das artérias renais. Nota-se 

que esse procedimento foi realizado sob anestesia local da região inguinal 

esquerda. No sexto mês de acompanhamento o paciente apresentava-se 

bem, com redução do tamanho do AAA e com fluxo normal para as artérias 

ilíacas comuns. 

 PARODI e cols. (1997) apresentaram novo trabalho com cento e nove 

pacientes (106 homens, com idade média de 74 anos) e que foram tratados 

com endopróteses. Foram utilizadas 51 endopróteses tubulares, 46 aorto-

ilíacas e 12 bifurcadas. Oitenta e um pacientes foram considerados como 

sucesso (74%). Houve 20 casos de vazamento de fluxo da endoprótese para 

o interior do aneurisma, sendo que dez deles foram tratados com sucesso, 

utilizando um novo stent revestido. Nos outros dez pacientes com 

vazamentos, dois ocluíram espontaneamente durante o seguimento, dois 

foram a óbito por complicações cardiovasculares e em um paciente houve 

óbito por ruptura do aneurisma. Outra complicação relatada nesse estudo foi 

o óbito de quatro pacientes devido à microembolização distal maciça. 

 

3.6.2 – Critérios de seleção de pacientes para o tratamento 

endovascular 

 

 Variações morfológicas do AAA têm sido identificadas desde os 

estudos iniciais no tratamento endovascular do AAA, as quais afetavam 

diretamente o resultado das endopróteses. Alguns parâmetros merecem  
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atenção: o comprimento do colo proximal (infra-renal); aneurisma 

envolvendo as artérias ilíacas comuns (uni ou bilateral); severa doença 

oclusiva íleo-femoral; tortuosidades das artérias ilíacas superiores ou iguais 

a 70 graus, e artérias ilíacas e/ou femorais com diâmetro igual ou inferior a  

6,0 mm. O comprimento ideal do colo proximal para a colocação da 

endoprótese é maior ou igual a 1,5cm. Em aneurismas com colo proximal 

curto, o procedimento poderá ser mais difícil de ser executado, dependendo 

do tipo de endoprótese utilizado, pois o stent poderá se posicionar acima das 

artérias renais. O diâmetro do colo proximal ideal para o procedimento 

endovascular deve variar entre 16 e 26 mm. O colo distal do aneurisma deve 

possuir no mínimo 1cm de comprimento e com diâmetro similar àquele para 

o colo proximal, no caso de utilização de prótese endovascular tubular aorto-

aórtica (ALLEN e cols., 1997). A angulação da artéria ilíaca maior ou igual a 

70 graus pode ser corrigida através da dissecção da artéria femoral e artéria 

ilíaca externa ipslateral, com ligadura dos ramos da artéria ilíaca externa. 

Dessa forma pode-se puxar e retificar as artérias, facilitando a passagem do 

dispositivo com a endoprótese (PARODI e cols., 1997). 
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Representação esquemática das medições, com auxílio de TC, do AAA 
necessárias para o tratamento endovascular (DORROS e cols., 1997). 
  

 A avaliação precisa do comprimento aorto-ilíaco é essencial na escolha 

da prótese endovascular. Se for muito curta, a prótese poderá se desgarrar e 

se alojar no aneurisma; por outro lado, se for muito longa pode se torcer,  

dobrar-se ou até mesmo ser colocada distalmente do local programado, 

comprometendo o suprimento sangüíneo para alguma artéria hipogástrica. 

Uma grande variedade de métodos de imagem está disponível para avaliar e 

mensurar as aortas aneurismáticas como o duplex, TC, aortografia, 

ressonância magnética (RM) e ultra-som intravascular (IVUS). A aortografia 

realizada pré-operatoriamente com a finalidade de se medir o comprimento 

aorto-ilíaco e analisar a morfologia do aneurisma e de artérias ilíacas pode 
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cumprir bem este papel, porém é incapaz de demonstrar trombos na parede 

do vaso – subestimando, desta forma, o diâmetro real do vaso – e de 

precisar com exatidão se o colo proximal está livre de trombo (ARMON e 

cols., 1998).  

 O IVUS proporciona uma análise segmentar durante procedimentos 

endovasculares diagnósticos ou terapêuticos. Fornece também as 

dimensões precisas da luz e parede do vaso estudado, analisando inclusive 

a distribuição da doença arterial (CAVAYE e cols., 1993).  O IVUS pode 

detectar a presença de cálcio e demonstrar a morfologia e distribuição de 

trombos intramurais, sendo também de muita valia na análise de lesões 

vasculares próximas da origem de determinado vaso em estudo (WHITE e 

cols., 1997). 

 As áreas transversais calculadas nas angiografias biplanas e naquelas 

calculadas através do IVUS são geralmente semelhantes quando a presença 

de doença arterial é ausente ou mínima. Todavia, nos indivíduos com 

doença aterosclerótica severa, a angiografia tende a subestimar a 

severidade do acometimento. Devido a sua capacidade de quantificar as 

dimensões e a morfologia transmural, o IVUS pode auxiliar no estudo da 

morfologia e escolha da endoprótese ideal a ser utilizada em determinado 

AAA, principalmente quando se tem à disposição os novos modelos de IVUS 

que fornecem reconstrução longitudinal do vaso em 3D (WHITE e cols., 

1997). 

 Tanto a angiografia como o IVUS são considerados bons métodos no 

estudo da morfologia do AAA para seleção dos pacientes candidatos ao 
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procedimento endovascular, quanto na escolha do tamanho da endoprótese 

a ser utilizada; porém, as duas modalidades são consideradas métodos 

invasivos, pois necessitam de punção arterial. O IVUS tem especial valor ao 

examinar a aderência da endoprótese, que não pode ser demonstrada 

através da angiografia no final do procedimento endovascular. (BROEDERS 

e cols., 1997).  

 A TC helicoidal permite a realização de cortes de 3 a 5mm de intervalo 

e posterior mensuração de diversos pontos importantes para seleção dos 

pacientes candidatos ao procedimento e escolha da endoprótese 

(SCHUMACHER e cols., 1997).  Porém, possui importantes limitações, como 

artefato no corte axial, erro na medida do comprimento e do lúmen do AAA e 

necessidade de utilização de contraste, piorando a função de um paciente 

com a filtração glomerular comprometida (BEEBE e cols., 2000). 

    Um sofisticado processador de imagens computadorizadas foi 

desenvolvido especificamente para as medições do AAA. Esse programa 

reconstrói cortes axiais de tomografia numa imagem multiplanar 

tridimensional do segmento aorto-ilíaco, que pode ser analisada em um 

computador pessoal. O aneurisma pode ser visto em 360 graus, 

observando-se as suas particularidades anatômicas por diversos ângulos. A 

tortuosidade ou angulação pode ser facilmente calculada ao longo de uma 

linha localizada no centro do modelo 3D. Até o momento, essa técnica, 

demonstrou uma alta acurácia nas medidas obtidas, elevando a próximo de 

100% o sucesso técnico do procedimento endovascular (BEEBE e cols., 

2000). 
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3.6.3 – Tipos de endopróteses 

 

 Após os primeiros resultados de sucesso no tratamento endovascular 

do AAA descrito por PARODI e cols., 1990, surgiu um grande interesse 

comercial por essa técnica minimamente invasiva como alternativa ao 

tratamento cirúrgico convencional. O material básico para a construção de 

uma endoprótese consiste de um arcabouço metálico (aço inoxidável ou 

nitinol) envolto por uma camada de tecido igual aos utilizados nas cirurgias 

abertas (Dácron, Woven ou Politetrafluoretano – PTFE).  

 O nitinol é uma liga composta por níquel e titânio, que apresenta alta 

elasticidade, não provoca rejeição e possui a característica mais marcante 

que é a memória térmica, incidentalmente descoberta por William J. Buehler 

no laboratório naval de Maryland, em 1961 (CASTLEMAN e cols., 1976; 

DUERIG e cols., 1996; SHABALOVSKAYA e cols., 1996; RYHANEN e cols., 

1997). Mais tarde, descobriu-se que o mesmo ainda possuía uma boa 

resistência à corrosão, dependendo das técnicas de processamento 

(RONDELLI e cols., 1990). 

 O dispositivo que possui a endoprótese no seu interior e que acessará 

o sistema arterial até o local de liberação da endoprótese deverá ter de 

preferência um calibre reduzido, ser flexível e com alta expansibilidade, além 

de ser de fácil manuseio para que não crie complicações desnecessárias no 

momento da liberação da mesma (ALLEN e cols., 1997). 

 A seleção da endoprótese a ser utilizada na exclusão de AAA envolve 

uma multiplicidade de escolhas. Uma característica essencial é a 
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radiopacidade do material, que facilita a visibilização durante todo o 

procedimento de liberação da endoprótese e não interfere nas tomografias 

ou ressonâncias realizadas no acompanhamento do paciente. O stent deve 

possuir além de uma resistência e força suficientes para ancorar a 

endoprótese à parede arterial, flexibilidade para acomodar a endoprótese em 

toda a parede do vaso, impedindo vazamentos. Ganchos podem ser usados 

nas extremidades da endoprótese para garantir a sua melhor fixação na 

parede do vaso (ALLEN e cols., 1997). 

 As próteses endovasculares que existem no mercado podem ser 

divididas em cinco diferentes tipos: 1. Tubular (aorto-aórtico), 2. Aorto ilíaca 

(associada à oclusão da artéria ilíaca comum contralateral e enxerto extra-

anatômico fêmoro-femoral cruzado), 3. Aorto bi-ilíaco, 4. Aorto femoral (com 

exclusão da artéria ilíaca interna ipslateral) e 5. Aorto bifemoral (ocluindo as 

duas ilíacas internas). O mecanismo de liberação da endoprótese é definido 

como balão-expansiva, auto-expansiva, memória térmica expansiva e 

combinação dos mesmos (DORROS e cols., 1997). As endopróteses auto-

expansivas oferecem a vantagem de se acomodarem mais precisamente na 

parede arterial e de ser mais fácil a sua liberação (ALLEN e cols., 1997). 

 SINGH-RANGER e cols. (2000) observaram em seu estudo que 

endopróteses auto-expansivas e balão-expansivas apresentaram efeitos 

diferentes sobre o colo proximal do aneurisma e na morfologia do 

aneurisma.  O diâmetro do colo proximal aumenta imediatamente após a 

liberação das endopróteses balão-expansivas, porém permanece estável no 

seguimento tomográfico. Já as auto-expansivas promovem um aumento no 
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diâmetro do colo proximal gradativo no decorrer dos primeiros seis meses, 

para depois se estabilizar.  

 Geralmente recomenda-se que as endopróteses auto-expansivas 

possuam um diâmetro de 10 a 15% maior que o diâmetro do colo proximal, 

aumentando o contato da endoprótese com a parede arterial e, 

conseqüentemente. a sua fixação, prevenido o seu desprendimento em caso 

de dilatação do colo proximal durante o seguimento (LAWRENCE-BROWN e 

cols., 1988). 

 

 

3.6.4 – Definição de sucesso do tratamento endovascular 

 

 A exclusão do aneurisma é definida como completa quando a 

endoprótese estiver intacta, sem alterações de sua estrutura (como furos) e 

a endoprótese apresentar uma perfeita fixação na parede arterial, tanto 

proximal quanto distal, sem evidência de refluxo ou vazamento. As duas 

porções distais da endoprótese devem estar em perfeito contato com a 

parede arterial, sem a interposição de trombo. Além disso, a endoprótese 

não poderá ficar hemodinamicamente comprometida por dobras ou torções 

devido a mau posicionamento ou variações da morfologia do AAA. A 

angiografia realizada ao término do procedimento não deverá demonstrar 

presença de contraste entre a endoprótese e o aneurisma (caracterizando 

um vazamento – WHITE e cols., 1997). A TC realizada após o procedimento 

deverá mostrar diferenças de densidade entre o interior e o exterior da 

   Romualdo Maffra Júnior 



Revisão de Literatura 33

endoprótese e suas porções proximal e distal em perfeito contato com a 

parede arterial, sem interposição de trombo. Se o paciente não puder 

receber contraste por uma disfunção renal, então poderá ser analisado por 

Duplex ou ressonância magnética, quando a endoprótese for manufaturada 

com nitinol em vez de aço inoxidável (DORROS e cols., 1997). 

 

 

3.6.5 – Resultados do tratamento endovascular 

 

 MC GAHAN e cols. (1995) analisaram uma endoprótese obtida em 

necrópsia de um paciente de 73 anos de idade que havia sido submetido a 

tratamento endovascular do AAA há sete meses. A endoprótese utilizada foi 

uma tubular da marca EVT.  A causa do óbito foram complicações 

secundárias a melanoma. Durante a autópsia, o aneurisma foi inspecionado 

e foi possível visibilizar os ganchos da prótese projetando-se por 1mm na 

parede arterial, porém não havia perfuração de estruturas vizinhas. A análise 

microscópica demonstrou uma camada de neoíntima cobrindo a superfície 

luminal na anastomose proximal da endoprótese, constituída de matriz 

colágena, fibroblastos e células mononucleares. A superfície externa da 

endoprótese estava bem incorporada e consistia de fibras de colágeno, 

fibrina e células mononucleares dispersas. Células gigantes multinucleadas 

encontravam-se espalhadas ao longo da superfície luminal e da superfície 

externa da endoprótese. Essa análise demonstrou que a endoprótese estava 

bem incorporada à parede aórtica normal após sete meses. 
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 EDWARDS e cols. (1996) demonstraram os resultados obtidos com a 

utilização da endoprótese EVT (Endovascular Technologies, Inc). Onze 

pacientes tiveram seus aneurismas tratados, sendo que nove receberam 

prótese tubular enquanto três foram tratados com próteses bifurcadas.  

Dentre os nove pacientes tratados com a prótese tubular, um paciente 

apresentou ruptura da artéria ilíaca durante a colocação da endoprótese, 

com conversão para cirurgia aberta. Dois pacientes apresentaram 

vazamento na endoprótese, um desses apresentou expansão do AAA e teve 

que ser submetido à cirurgia convencional após seis meses. Apenas seis 

pacientes com prótese tubular mantiveram-se sem complicações no 

acompanhamento. Dentre os três pacientes que foram tratados com 

próteses bifurcadas, apenas um apresentou vazamento. Nesse estudo 

observamos uma incidência de vazamento de 27%. 

 BALM e cols. (1996) trataram consecutivamente 31 pacientes, sob 

anestesia geral, utilizando próteses tubulares EVT. No intuito de reduzir a 

chance de a prótese sair do local apropriado durante a sua colocação, a 

pressão arterial sistêmica foi reduzida para 60 mmHg em todos os pacientes.  

A mortalidade operatória foi de 3,2% e complicações variadas ocorreram em 

23 pacientes. Vazamento ocorreu em sete (22%) pacientes, que foram 

tratados com novo segmento de prótese ou ocluíram durante o 

acompanhamento. Duas próteses tiveram seus ganchos de sustentação 

proximal fraturados, porém sem ocorrer deslocamento. Um paciente teve 

que ser submetido a conversão para cirurgia aberta no segundo pós-

operatório, recebendo alta após dez dias. 
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 KRETSCHMER e cols. (1997) realizaram no período de março de 1995 

a maio de 1996 um estudo em uma série de trinta pacientes submetidos a 

tratamento endovascular do AAA. A endoprótese utilizada foi Mialhe – 

Stentor, que é auto-expansível e composta de Nitinol e uma malha de 

poliéster. Os aneurismas tratados tinham em média 5,7cm, sendo que 43,3% 

dos pacientes eram ASA III e 56,7% eram ASA IV;  a anestesia utilizada foi a 

geral. Não houve mortalidade perioperatória e dois pacientes necessitaram 

de conversão para cirurgia aberta. Vinte e três pacientes receberam prótese 

bifurcada enquanto em sete pacientes a tubular foi empregada. Vazamento 

foi observado em nove pacientes (32,1%), sendo que quatro deles foram 

tratados com segmento adicional de endoprótese. Os outros cinco pacientes 

tiveram seus vazamentos considerados como mínimos e decidiu-se por 

acompanhá-los. Sete pacientes apresentaram febre de 39 graus sem causa 

aparente, regrediu espontaneamente. Todos os pacientes foram 

acompanhados por um período máximo de 18 meses e nenhuma 

complicação foi evidenciada. 

 MIALHE e cols. (1997) apresentaram uma série de 79 pacientes (75 

homens e 4 mulheres) que tiveram seus AAA tratados com endopróteses no 

período de maio de 1994 a março de 1996, utilizando-se a endoprótese 

Stentor. Dentre os 79 pacientes, 51,4% eram ASA 2; 32,9% ASA 3 e 15% 

ASA 4. O diâmetro médio dos aneurismas era 51,28 ± 10,8 mm. Foram 

utilizadas 71 endopróteses bifurcadas, 4 tubulares e 4 aorto-ilíacas com 

enxerto fêmoro-femoral associado. Não houve nenhum caso de conversão 

para cirurgia aberta. Ocorreram quatro óbitos perioperatórios (4,8%). 
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Quarenta e cinco pacientes apresentaram febre acima de 38 graus até o 

quarto dia do procedimento. Vazamento recente foi observado em 13 

pacientes (16,5%), sendo que três receberam segmento de prótese para 

ocluí-los e nove fecharam espontaneamente. Um paciente morreu de 

complicações pulmonares antes de ter seu vazamento resolvido. Foram 

constatados seis casos de vazamento tardio, dos quais dois deles eram 

recidivas. Os autores perceberam que havia rompimento da sutura do 

poliéster com o stent em alguns casos de vazamento. Neste estudo, o autor 

refere que a endoprótese bifurcada pode ser usada num número maior de 

pacientes enquanto apenas 10% dos pacientes com AAA possuem 

condições técnicas de receberem próteses tubulares devido à necessidade 

de haver um colo distal adequado (maior que 2,2cm de comprimento) (MAY 

e cols., 1998).  

 BLUM e cols. (1997) relataram os resultados obtidos com 149 

pacientes submetidos ao tratamento endovascular com prótese endoluminal, 

num período de cinco anos. A endoprótese utilizada foi a Vanguard, que 

inicialmente era conhecida como Stentor, e que sofreu algumas mudanças 

como o reforço da sutura do stent na malha de polipropileno. Os tamanhos 

dos aneurismas variaram de 3,7 a 9,7cm (média de 5,5 cm). Sucesso 

primário foi conseguido em 130 pacientes (87%). A mortalidade foi 

observada em 16 pacientes (10,8%). Um total de 80 pacientes (55%) 

desenvolveu febre acima de 38 graus, que permaneceu por 4 a 10 dias. Os 

pacientes foram acompanhados com tomografias computadorizadas, em que 
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se demonstrou “encolhimento” do aneurisma quando não havia presença de 

vazamento.  

 COPPI e cols. (1998) apresentam os resultados obtidos com a 

endoprótese Stentor num estudo italiano multicêntrico. Durante o período de 

abril de 1995 a julho de 1996, 66 pacientes (63 homens e 3 mulheres) foram 

submetidos ao tratamento endovascular do AAA, sendo que a idade média 

era de 69 anos. O diâmetro médio dos aneurismas era de 4,6cm (variando 

de 4,2 a 7 cm). Foram utilizadas 16 (24%) próteses tubulares e 50 (76%) 

bifurcadas. Todos os pacientes foram submetidos a aortografia e tomografia 

abdominal previamente ao procedimento endovascular. Sessenta 

procedimentos tiveram sucesso (91%). Houve quatro conversões para a 

cirurgia aberta (7,1%) e em dois casos não foi possível a colocação da 

endoprótese por tortuosidade das artérias ilíacas. Seis (9,1%) complicações 

ocorreram. (1 trombose da prótese, 1 embolização distal e 4 dissecções da 

artéria ilíaca). Todos os pacientes desenvolveram febre acima de 38 graus 

(síndrome pós-implante da endoprótese). A mortalidade foi de 1,5%. 

Ocorreram quatro vazamentos precoces do Tipo I, dos quais dois fecharam 

espontaneamente (dentre três dias a um mês), um foi convertido para 

cirurgia aberta e o outro ainda continuava em observação até a publicação 

do trabalho. O sucesso clínico em trinta dias foi de 83,3%. Seis vazamentos 

tardios foram verificados e um deles foi tratado através de cirurgia aberta. O 

estudo com a prótese Stentor foi interrompido em 1996 quando esta foi 

substituída pela Vanguard, que recebeu reforços na sutura e troca do 

tecido que revestia os stents.  
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 BURTH e cols. (1999) expõem os resultados obtidos no “Eurostar”, um 

estudo randomizado realizado em 38 centros da Europa, com o objetivo 

inicial de verificar, com relação às endopróteses, a segurança, durabilidade e 

o efeito a longo prazo sobre o AAA. No período de abril de 1994 a abril de 

1998, 899 pacientes com AAA foram tratados com próteses endovasculares, 

sendo que 535 foram estudados retrospectivamente e 364 foram 

randomizados. Noventa e um por cento dos pacientes eram do sexo 

masculino e a idade média de todos os pacientes era de 69 anos. Os 

diâmetros dos aneurismas tratados foram de 48 a 60mm, com uma média de 

55 mm. Do total de 899 pacientes, 797 receberam prótese bifurcada, 21 

aorto-ilíaca e 63 receberam prótese tubular (Stentor (331), Vanguard 

(455), EVT (38), Talent (63), AneuRx (10) e duas endopróteses 

confeccionadas manualmente). Complicações recentes importantes foram a 

necessidade de conversão para cirurgia aberta (20 pacientes), óbitos (29 

pacientes), vazamentos precoce (162). Durante o seguimento ocorreram 

seis rupturas do aneurisma sendo que duas foram devido a vazamento 

persistente. Houve regressão do diâmetro do aneurisma em torno de 5mm, 

em média, no período de um ano. 

 SHIN e cols. (1999) publicaram resultados histológicos obtidos após 

analisarem duas endopróteses bifurcadas (Corvita) de pacientes que 

faleceram de causas não relacionadas com o tratamento endovascular.  A 

análise macroscópica da aorta em ambos os pacientes não evidenciava 

sinais de perfuração ou mau posicionamento das endopróteses. As próteses 

estavam aderentes às paredes da aorta e ilíacas e ao trombo presente no 
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aneurisma. Ambos os ramos ilíacos estavam firmemente aderidos. A análise 

microscópica revelou uma melhor incorporação do interstício nos dois 

primeiros centímetros da endoprótese em comparação com o restante do 

segmento. Macrófagos e colágeno foram observados por toda a parte 

interna da endoprótese. Esses resultados demonstraram que há uma reação 

favorável à presença da endoprótese, semelhante à que ocorre nas cirurgias 

convencionais de AAA. 

 HARRIS e cols. (2000) apresentaram os resultados do Eurostar desde 

1996 até março de 2000, sendo que um total de 2464 pacientes foram 

submetidos a tratamento endovascular do AAA. Ocorreram 14 rupturas de 

aneurismas, sendo que 12 pacientes (86%) foram operados e dois morreram 

antes da cirurgia. Dentre os doze que foram submetidos a cirurgia, sete 

faleceram. O fator de risco mais importante para ruptura foi o vazamento 

proximal da endoprótese (Tipo I), vazamento no corpo da endoprótese (Tipo 

III), desprendimento da endoprótese da parede arterial e torção da 

endoprótese. Quarenta e um pacientes tiveram que ser submetidos à 

conversão cirúrgica, sendo que a mortalidade foi de 24,4%. O risco 

cumulativo de ruptura foi de 1% ao ano e o risco cumulativo de conversão do 

procedimento endovascular foi de 2,1% ao ano. O autor finaliza o estudo 

relatando que as complicações ocorreram com maior freqüência nas 

endopróteses de primeira e segunda geração. Com o desenvolvimento de 

novas endopróteses e correção das já existentes, as complicações 

possivelmente diminuirão. 
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 BECKER e cols. (2001) apresentam neste estudo retrospectivo uma 

casuística de 305 pacientes submetidos ao tratamento endovascular do AAA 

num período de sete anos, sendo que 92,1% eram do sexo masculino e a 

idade média do total de pacientes era de 74 anos ± 7,8. O diâmetro médio 

dos aneurismas tratados era de 57 mm ± 12. Obtiveram sucesso na 

realização do procedimento em 291 pacientes (95,4%). Dentre os 14 

insucessos, 4 pacientes foram convertidos para cirurgia aberta. A 

mortalidade perioperatória foi de 2,7%. Vazamentos das endopróteses 

ocorreram em 70 pacientes (24%), sendo que o Tipo II ocorreu em 64%. 

Houve três vazamentos tardios relacionados com o aumento do diâmetro do 

colo proximal e crescimento do AAA. Um paciente foi submetido à cirurgia 

aberta, outro faleceu antes de ser operado e o terceiro decidiu-se por 

acompanhamento devido as suas co-morbidades. 

 HEINTZ e cols. (2001) publicaram um excelente estudo sobre a 

corrosão do nitinol de 22 endopróteses (21 Stentor e 1 Cragg stent) 

removidas pós-implante com tempo médio de 29,1 ± 13,2 meses. As 

próteses foram coletadas de Hospitais da Alemanha e França devido a 

vazamento em 18,  trombose em 2 e causa indefinida em duas. As 

endopróteses, após serem limpas, foram examinadas com microscópico com 

magnificação acima de 90 vezes. As suturas que prendiam a endoprótese ao 

nitinol foram removidas e o tecido de poliéster foi cortado longitudinalmente. 

Após a seleção de alguns locais em que se observava alteração do metal, 

estes eram submetidos à microscopia eletrônica. Os autores encontraram 

sinais de corrosão em diferentes graus em todas as endopróteses, além de 
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pequenos buracos, crateras irregulares, grandes áreas com lascas e com 

fraturas do metal. A pior lesão foi encontrada em uma endoprótese Stentor 

com nove meses de implante, onde uma área do nitinol estava 

completamente desintegrada e com fraturas. Com um exame mais detalhado 

com um tipo especial de raios-X, pôde-se observar que havia uma redução 

de níquel em todas as áreas em que havia corrosão. Os autores observaram 

que já havia corrosões após cinco meses de implante da endoprótese. A 

corrosão associada ao estresse mecânico pode levar à falência da 

endoprótese. A influência da pulsatilidade sobre a malha metálica da 

endoprótese é um fator incerto, mas pode ter influenciado nos achados 

obtidos, segundo os autores. 

 

 

3.6.6 – Complicações 

 

 O aumento do número de pacientes portadores de AAA tratados com a 

técnica endovascular permitiu a descoberta de importantes complicações 

relacionadas especificamente ao método. 

 As complicações técnicas do tratamento endovascular estão 

relacionadas com alterações anatômicas e a escolha da endoprótese. A 

seleção criteriosa dos pacientes aptos à realização do método, a escolha da 

endoprótese e técnica bastante apurada parecem evitar ou pelo menos 

diminuir a chance de ocorrerem complicações (NASLUND e cols, 1997). 
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 Algumas complicações descritas em diversos trabalhos da literatura 

incluem: perfuração de artérias ilíacas ou mesmo da aorta durante a 

passagem da endoprótese, torção de algum ramo, obstrução de artéria 

renal, vazamento de fluxo sangüíneo da endoprótese para o aneurisma, 

trombose de ramo da endoprótese, pseudoaneurisma de artéria femoral, 

infecção de ferida cirúrgica, embolia de artérias periféricas, fístula 

arteriovenosa, fístula aorto-entérica e migração distal da endoprótese 

(STELTER e cols., 1997; NORGREN e cols., 1998; RESCH e cols, 1999). 

 Similarmente como o que ocorre na cirurgia convencional, 

complicações neurológicas após tratamento endovascular de AAA são 

situações raras. A incidência na literatura varia de 0 – 1% (BLUM, 1998; 

MACHAN, 1998; NOLTHENIUS, 1999; ZARINS, 1999; BUTH, 2000). Da 

mesma forma com que ocorre na cirurgia convencional no tratamento de 

AAA, o implante de endoprótese também, usualmente, preserva pelo menos 

uma artéria ilíaca interna a qual é essencial para o suprimento sangüíneo 

medular.  

 Quando o AAA envolve também as artérias ilíacas comuns além da 

bifurcação, o implante de uma endoprótese com seu ramo distal ancorado 

na ilíaca comum resultará em um vazamento retrógrado. O método 

endovascular usual é a oclusão de uma artéria ilíaca comum e colocação de 

uma endoprótese aortomonoilíaca estendendo-se até a ilíaca externa. Um 

enxerto fêmoro-femoral é então realizado a fim de suprir de sangue os 

órgãos pélvicos e o membro inferior contralateral. Porém, esse tipo de 

enxerto tem a tendência em ocluir com o passar dos anos (LAMERTON, 
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1985; CRIADO, 1993). Outra opção é realizar embolização das duas artérias 

ilíacas internas e estender os ramos da endoprótese até as artérias ilíacas 

externas  (RAZAVI, 2000; LEE, 2000; CYNAMON, 2000, SOULEN, 2000).  

 O vazamento da endoprótese representa a complicação mais 

importante do tratamento endovascular do AAA devido à sua alta incidência 

(0 a 44%) e por permitir o crescimento progressivo do aneurisma e 

conseqüente ruptura. Opiniões diferem quanto à importância clínica de 

vazamentos que persistem no acompanhamento dos pacientes. 

Independentemente do tipo do vazamento, este deve ser observado de perto 

e, quando houver um crescimento ou até mesmo uma manutenção do 

tamanho original do aneurisma, deve-se tratá-lo; SCHURINK e cols. (2000) 

demonstraram que mesmo pequenos vazamentos transmitem pressão 

significativa no aneurisma, podendo levar à ruptura do mesmo.  

 A conversão do procedimento endovascular para a cirurgia aberta deve 

sempre ser lembrada ao se decidir pela realização deste procedimento. 

PARODI e cols. (1991) descreveram o primeiro caso de conversão para 

cirurgia aberta quando realizavam o procedimento pela segunda vez em 

seres humanos. Quando se converte o procedimento endovascular para a 

cirurgia convencional, esta deverá ser mais complicada, pois o paciente já 

estava sendo manipulado por algumas horas sob algum grau de anestesia e 

grande quantidade de contraste teria sido administrada, favorecendo algum 

grau de comprometimento renal quando associado ao impacto da cirurgia 

aberta que na maioria das vezes necessitará de um clampeamento acima 

das artérias renais para remoção da endoprótese (MAY e cols., 1997). 
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 MAY e cols. (1997) realizaram tratamento endovascular do AAA em 

113 pacientes no período de maio de 1992 a maio de 1996. Quarenta e oito 

destes pacientes foram submetidos ao tratamento endovascular por 

apresentarem severas co-morbidades. A conversão primária para a cirurgia 

aberta ocorreu em 13 pacientes, sendo que a causa mais freqüente foi falha 

em colocar o segundo ramo da endoprótese bifurcada (5 pacientes). A 

conversão secundária observou-se em 5 pacientes, sendo que em dois 

deles a endoprótese cobriu inadvertidamente as artérias renais. A 

mortalidade que obtiveram após a conversão para a cirurgia aberta foi de 

17%, que é significativamente maior que o tratamento com endoprótese 

(5,3%) e para a cirurgia aberta convencional (4%), na experiência dos 

autores. A maior causa da morbidade e mortalidade após o procedimento de 

conversão foi falência renal devido ao uso de grande quantidade de 

contraste durante o procedimento endovascular. Os autores fazem uma 

reflexão sobre esta altíssima mortalidade em pacientes considerados 

inoperáveis pela cirurgia aberta e que foram submetidos à cirurgia 

endoluminal para depois sofrerem conversão. Na opinião dos autores nem 

deveriam ter sido submetidos ao tratamento com endoprótese até que o 

procedimento seja considerado seguro e com resultados melhores que a 

cirurgia aberta. Sustentam ainda que os pacientes com severa co-morbidade 

têm que ser muito bem orientados antes de embarcarem no tratamento 

endovascular. 

 MAY e cols., 1998, após um ano da publicação do estudo com 113 

pacientes, apresentam novos resultados onde foram acrescentados 43 
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pacientes (total de 156) no período de maio de 1992 a maio de 1997. Desta 

vez o autor dividiu os pacientes em dois grupos: Grupo I – pacientes 

submetidos ao tratamento endovascular do AAA no período compreendido 

entre maio de 1992 e novembro de 1994 (59 pacientes) e Grupo II – 

pacientes submetidos ao mesmo procedimento no período de novembro de 

1994 a maio de 1997 (97 pacientes). Dos 156 pacientes tratados com 

endopróteses, 14 necessitaram de conversão para cirurgia aberta, sendo 

que 12 ocorreram no Grupo I (85%) e apenas 2 pacientes no Grupo II. Os 

autores concluem o trabalho afirmando que o aprimoramento da tecnologia e 

a experiência adquirida durante os anos de estudo justificam esta grande 

mudança no índice de conversão. Conversões foram menos realizadas com 

a seleção dos pacientes de acordo com a morfologia da aorta e do colo 

proximal. As indicações que os autores estabeleceram para a conversão 

primária para a cirurgia aberta são: a) ruptura da Aorta; b) completa 

migração da endoprótese ocluindo uma ou ambas artérias ilíacas; c) torção 

de um ramo da endoprótese bifurcada. Para a conversão secundária: a) 

vazamento persistente (pois possuem risco de ruptura); b) vazamento que 

se ocluiu, mas o aneurisma continua a se expandir; c) aneurisma que se 

expande sem evidência de endoleak e d) endoprótese infectada. 
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3.6.6.1 – Definição e classificação dos vazamentos 

 

 Vazamento é o termo utilizado por WHITE e cols., 1996, que significa a 

presença de fluxo sangüíneo no aneurisma tratado previamente com 

endoprótese vascular. Em inglês, o termo vazamento (leak) sugere uma 

confusão, pois ao pé-da-letra significa ruptura do aneurisma, no entanto, 

quando aplicado à complicação de vazamento de uma endoprótese, a 

palavra ideal seria endovazamento (endoleak). Para a língua portuguesa 

esta terminologia não foi aplicada e o termo comumente utilizado é 

vazamento. 

 BEEBE, 1996, descreve que a melhor forma de se detectar o 

vazamento seria através de uma injeção de contraste sob pressão e com o 

cateter posicionado no terço proximal da endoprótese, logo após tê-la 

colocado. No seguimento do paciente, a tomografia contrastada é o melhor 

método de detecção. O autor afirma que o futuro dos vazamentos que se 

ocluíram naturalmente durante o seguimento é incerto. Sabe-se que em 

publicações anteriores (BLAISDELL e cols., 1965; PEVEC, e cols., 1994), 

que trombo na aorta não a protege de se romper, então deve-se ter também 

atenção aos pacientes que tiveram seus vazamentos ocluídos, além dos 

vazamentos persistentes. 

  WHITE e cols. (1997) classificam o vazamento das endopróteses de 

acordo com a época em que surgirem: primário (até trinta dias após o 

procedimento) ou secundário (após trinta dias); de acordo com o local do 

vazamento: relacionado à endoprótese (proximal, corpo, distal) e não 
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relacionado à endoprótese (refluxo de artérias lombares, intercostal, 

mesentérica, etc). O vazamento primário pode ser causado pela análise 

inadequada das dimensões, pela presença de trombo no colo proximal do 

AAA, levando a uma inadequada aderência da endoprótese à parede da 

aorta ou devido a erro de posicionamento da endoprótese no colo proximal 

durante o procedimento. O vazamento secundário pode ser devido às 

mesmas causas anteriores, como por exemplo, um defeito ou desgaste do 

material da endoprótese, dilatação do colo proximal, deslocamento da 

endoprótese devido a um encolhimento e alteração da forma do aneurisma 

(fato observado após sucesso na exclusão do aneurisma da circulação 

sistêmica pela endoprótese, durante o seguimento do paciente). O 

vazamento pode ser observado ao final do procedimento endovascular 

através de angiografia, e no seguimento através do ultra-som com Doppler 

colorido, TC ou RM. Medições da pressão arterial no interior do aneurisma 

durante e após a colocação da endoprótese, demonstra queda da pressão 

quando não há vazamento e que já foi demonstrada por HARRIS; BUTH 

(1996). A severidade do vazamento vai depender do tamanho da 

comunicação de fluxo entre a endoprótese e o aneurisma. Vazamentos 

menores tendem a causar menos complicações e possuírem maiores 

chances de oclusão futura.  Quando um vazamento é detectado, pode-se 

tomar cinco atitudes diferentes:  

1. acompanhamento por métodos de imagem; 

2. correção através de novo segmento de endoprótese; 
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3. embolização ou outro procedimento intervencionista 

endovascular; 

4. ligadura cirúrgica do colo proximal para melhor adesão da 

endoprótese à parede abdominal; 

5. conversão para a cirurgia aberta. 

 WHITE, 1998, apresenta diferente classificação para tipos específicos 

de vazamentos (Tipo I e Tipo II). O vazamento Tipo I é aquele onde há um 

escape de sangue entre a endoprótese e a parede da aorta na sua porção 

proximal ou distal. Já o Tipo II é aquele causado por fluxo retrógrado por 

artéria lombar ou mesentérica inferior patente, mantendo fluxo sangüíneo 

pulsátil no interior do aneurisma. O vazamento Tipo I pode-se subdividir em 

IA – quando é detectado apenas o local de entrada e IB – quando se 

observa o fluxo de entrada e de saída. O vazamento Tipo II também pode 

ser subdividido em IIA - quando é detectado apenas o local de entrada e IIB 

– quando se observa o fluxo de entrada e de saída. O autor relata que 

apesar do vazamento do Tipo II ser empiricamente menos provável de 

causar a ruptura da aorta, é aconselhável a embolização dos vasos que 

promovem esse tipo de vazamento, pois RESNIKOFF e cols. (1996) 

publicaram quatro casos de ruptura de AAA após a ligadura cirúrgica do 

mesmo e enxerto extra-anatômico (realizada em 831 pacientes), devido a 

efeitos colaterais do aneurisma patentes. 

 WHITE e cols. (1998) apresentam uma classificação nova para dois 

tipos de vazamentos. Tipo III é aquele devido a defeito da estrutura da 

endoprótese, levando a uma adesão inadequada da endoprótese à parede 
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da aorta ou uma desconexão de componentes da endoprótese. O 

vazamento tipo IV é devido à porosidade da malha da endoprótese.  

 

 

3.6.6.2 – Incidência dos vazamentos 

  BROEDERS e cols. (1997) trataram 26 pacientes com AAA utilizando 

próteses endovasculares tubulares (EVT) de setembro de 1993 a 

dezembro de 1994. A mortalidade foi de 3,2% e um paciente no 

perioperatório necessitou de conversão do procedimento endovascular para 

a cirurgia aberta.  Ocorreram dez vazamentos (38%), sendo que cinco deles 

foram detectados até trinta dias do procedimento (devido a escape proximal) 

e os outros cinco apareceram após 30 dias (quatro deles devido a escape 

distal). No período de seguimento observou-se redução dos AAA tratados, 

sem vazamento, em 13 pacientes com uma taxa de redução mensal de 

0,41mm. Sete pacientes que apresentaram vazamento tiveram um aumento 

no diâmetro do AAA acima de 0,8mm, e a taxa de expansão mensal foi de 

0,30mm (0,1 – 1,9 mm). Esta expansão observada nos pacientes que 

apresentavam vazamentos sugere que não se pode esperar benefício algum 

no tratamento endovascular do AAA quando este apresentar vazamento 

persistente, pois existirá o risco de ruptura da aorta, como se tratamento 

algum tivesse sido feito pelo paciente.  O autor acredita que, se após 6 

meses de observação o vazamento persistir e houver aumento do diâmetro 

do AAA, uma nova intervenção deverá ser indicada. Outra preocupação do 

autor é o aumento do diâmetro dos colos proximais e distais verificados 
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neste estudo. Esses aumentos no diâmetro do AAA podem levar a um 

desprendimento da endoprótese, provocando o surgimento de vazamento 

com suas conseqüências. 

 RESCH e cols. (1998) realizaram no período de novembro de 1993 a 

agosto de 1997 tratamento endovascular do AAA em 81 pacientes (72 

homens e 9 mulheres), utilizando próteses tubulares (Ivancev-Malmo) e 

bifurcada (Chuter ou Vanguard). O diâmetro médio dos aneurismas 

tratados foi de 54mm. Os autores incluíram nesse estudo apenas 64 

pacientes que não apresentaram vazamento. Dezesseis pacientes 

apresentaram vazamentos durante o período de acompanhamento e todos 

devido a fluxo retrógrado (vazamento Tipo II) devido à artéria lombar (13 

casos), à artéria mesentérica inferior (2 casos) e devido a ambas em um 

caso. Todos esses 16 pacientes com vazamentos do Tipo II apresentavam 

menor quantidade de trombo mural no interior do AAA previamente ao 

tratamento  endovascular. Os pacientes que não apresentaram vazamento 

(n = 48) tiveram redução média do diâmetro do AAA em 18 meses de 8mm 

(4 – 16 mm) e nenhum dos aneurismas com vazamento apresentou aumento 

do diâmetro. O autor afirma que o critério pessoal de tratar um paciente com 

vazamento do Tipo II é o crescimento do aneurisma maior ou igual a 5mm. O 

autor conclui dizendo que, em vazamentos do Tipo II em que o diâmetro do 

AAA permaneceu estável, a melhor opção é o acompanhamento rigoroso em 

vez da cirurgia aberta ou de alguma intervenção endovascular. 

 WAIN e cols. (1998) publicaram a experiência de sua equipe no 

tratamento de 47 AAA com endopróteses no período de novembro de 1992 a 
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maio de 1997, sendo que a idade média era de 77,6 anos; 42 eram homens 

e o diâmetro médio dos AAA era de 6,4 cm. Os pacientes que apresentavam 

alto risco para cirurgia aberta convencional foram tratados com a 

endoprótese balão expansível criada por PARODI e pacientes com risco 

cirúrgico receberam a endoprótese EVT. Dezessete aneurismas 

apresentaram vazamentos (36%). Aneurismas com comprimento do colo 

inferior ou igual a 2 cm e aneurismas com artéria lombar ou mesentérica 

inferior permeável apresentaram maior incidência de vazamento após a 

colocação da endoprótese. O autor descreve através dos resultados 

encontrados no trabalho que a colocação da endoprótese justa-renal em vez 

de infra-renal pode prevenir o vazamento por aumento do diâmetro do colo 

proximal do aneurisma e o segmento da aorta justa renal é menos 

susceptível à dilatação e quase sempre estão livres de trombos murais. 

 WALKER e cols. (1998) analisaram a influência das artérias lombares e 

mesentérica inferior quando permeáveis na incidência dos vazamentos pós-

tratamento endovascular de AAA em 47 pacientes que foram submetidos à 

aortografia e TC previamente ao procedimento. Vinte e um pacientes 

apresentavam artérias lombares permeáveis e apenas quatro apresentavam 

artéria mesentérica inferior patente à aortografia prévia. Doze pacientes 

apresentaram vazamentos (25%), sendo que sete eram do Tipo I e cinco do 

Tipo II. Apenas dois pacientes, de um total de nove, com artérias lombares 

permeáveis e calibrosas, desenvolveram vazamento. Se os autores tivessem 

embolizado previamente todas as artérias lombares calibrosas encontradas, 

sete pacientes teriam sido submetidos a procedimentos desnecessários. Os 
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autores concluíram que o número de artérias lombares permeáveis não foi 

um fator preditivo para um futuro vazamento.  

 FRANCO e cols. (2000) publicaram os resultados obtidos com 50 

pacientes que tiveram seus AAA tratados com prótese endovascular 

(Ancure) no período de fevereiro de 1996 a fevereiro de 1998. O 

posicionamento correto da endoprótese foi conseguido em 34 pacientes 

(68%) e não foram observados vazamentos à TC realizada antes da alta 

hospitalar e após seis meses. Dezesseis pacientes (32%) apresentaram 

vazamento na TC realizada 72 horas após o procedimento. Resolução 

espontânea ocorreu em nove pacientes até o sexto mês de 

acompanhamento. 

 ARKO e cols. (2001) estudaram o efeito a longo prazo do vazamento 

Tipo II (fluxo retrógrado para dentro do aneurisma por persistência de artéria 

lombar ou mesentérica permeáveis). Não há consenso na literatura sobre a 

importância clínica desse tipo de vazamento. Os autores demonstraram que 

a presença isolada de uma Artéria Mesentérica Inferior (AMI) permeável com 

calibre aumentado é um fator de risco pré-operatório para vazamento. A 

presença de duas ou mais artérias lombares, independentemente da 

presença de artéria mesentérica inferior, é outro fator de risco. Os autores 

acreditam que a embolização pré-operatória da AMI pode aumentar o risco 

de isquemia do cólon. Neste estudo os autores concluíram que artérias 

lombares permeáveis são as maiores causadoras de vazamentos Tipo II. 

Devido ao pequeno aumento percebido no diâmetro de aneurismas com 

vazamento Tipo II (1,8 mm) acreditam que não há risco de ruptura e, 
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portanto, não há necessidade de se tratarem pré-operatoriamente AMI 

permeáveis. 

 WHITE e cols. (2001) relatam um caso onde um senhor de oitenta anos 

foi submetido ao tratamento endovascular com prótese bifurcada (AneuRx) 

devido à presença de AAA medindo 60 mm. Na tomografia realizada no 

terceiro mês após o procedimento, notou-se a presença de fluxo retrógrado 

pela AMI caracterizando o vazamento Tipo II. No sexto mês foi constatado  

um aumento no diâmetro do AAA e os autores embolizaram com mola a 

AMI. Alguns atores sugerem a embolização prévia de todas lombares e da 

AMI para evitar o vazamento Tipo II, mas os resultados desta conduta são 

inconclusivos, além de onerar o procedimento. 

 BROEDERS e cols. (1998) investigaram a relação entre o número de 

artérias do AAA permeáveis pré-operatoriamente e a presença ou não de 

vazamento pós-tratamento endovascular. Trinta pacientes tiveram seus AAA 

tratados com próteses endovasculares (tubular em 13 e bifurcada em 17 

pacientes). TC foram realizadas antes do procedimento, no terceiro dia pós-

operatório, aos seis meses e após um ano. Cento e sessenta colaterais dos 

AAA foram identificadas pré-operatoriamente. A média de artérias 

permeáveis por paciente foi de 6 (variando entre 2-9). A segunda artéria 

lombar direita e esquerda foram identificadas permeáveis em 24 pacientes 

(80%). A AIM estava permeável em 22 pacientes (73%) e a artéria sacral em 

19 (63%). Vazamentos foram observados à primeira tomografia de controle 

em 43% dos casos. Fluxo persistente no aneurisma devido a colaterais 

permeáveis foi visto em todos os casos. Setenta e seis do total de cento e 
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sessenta artérias colaterais presentes pré-operatoriamente foram 

identificadas no grupo de 13 pacientes que desenvolveram vazamentos. 

Quarenta e uma destas 76 artérias podiam ser identificadas como parte do 

circuito de fluxo do vazamento nas tomografias (54%) e as 35 artérias 

restantes ocluíram. Os autores concluem que a relação entre artérias 

colaterais do AAA permeáveis nas TC pré-operatórias, e a presença de 

vazamento não pode ser demonstrada neste estudo, porém artérias 

colaterais do AAA quando estão permeáveis após o implante da 

endoprótese são importantes na manutenção do vazamento. 

 MALINA e cols. (1998) estudaram a variação da motilidade da parede 

arterial (MPA) do AAA antes e após o tratamento endovascular do AAA, 

através de ultra-sonografia. Setenta e cinco pacientes tiveram seus 

aneurismas tratados com endopróteses no período de novembro de 1993 a 

junho de 1997. Quinze pacientes apresentaram vazamentos que foram 

diagnosticados através de tomografia e angiografia. Os aneurismas sem 

vazamentos apresentaram redução do diâmetro em média de 8 mm 

(variando de 6 a 14 mm), comparado ao diâmetro original. Nos aneurismas 

com vazamentos houve um aumento do diâmetro em média de 3 mm 

(variando de 1 a 7mm), no período de 18 meses de seguimento. Nos 

pacientes com vazamentos notou-se aumento em média de 38% (variando 

de 32 a 58%) da MPA enquanto nos AAA sem vazamentos houve um 

decréscimo médio da MPA de 25% (variando entre 16 e 37%). Cinco 

pacientes tiveram seus vazamentos ocluídos espontaneamente durante o 

seguimento e com decréscimo da MPA. Dentre os 32 pacientes sem 
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vazamentos, três tiveram aumento do diâmetro do AAA sem evidência de 

vazamento e com aumento da MPA. Neste estudo os autores concluem que 

os vazamentos permitem a passagem de sangue para o aneurisma durante 

a sístole transmitindo pressão e aumento da MPA. Se não houver como 

escoar o sangue através de outra artéria colateral permeável do AAA, o 

vazamento não pode ser detectado através de tomografia ou angiografia. 

Neste caso somente a pressão será transmitida, permitindo um contínuo 

crescimento do aneurisma sem constatação de vazamento. 

    

 

3.6.7 – Tratamento dos vazamentos com materiais embolizantes 

 

 A persistência de perfusão no interior do aneurisma pós-tratamento 

endovascular representa falha do tratamento endovascular. O aneurisma 

com sangue arterial no seu interior não pode ser considerado totalmente 

protegido do risco de ruptura. Devido a essa possibilidade de ruptura do 

AAA, algumas condutas devem ser tomadas a fim de se eliminar essa 

perfusão sempre que for possível (IVANCEV e cols., 1996). 

 SCHIE e cols. (1997) apresentaram um caso de sucesso na 

embolização de vazamento Tipo II devido à AMI permeável. Um senhor de 

80 anos de idade teve seu AAA de 5,5 cm tratado com endoprótese 

bifurcada em 1995. Na primeira TC realizada no seguimento do paciente foi 

observado um vazamento na face anterior da endoprótese devido à AMI 

permeável. O paciente foi acompanhado com a esperança de que o 
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vazamento se fechasse espontaneamente, porém a TC realizada após um 

ano demonstrou persistência do vazamento e não se observou regressão no 

diâmetro do AAA. O paciente foi submetido à arteriografia da artéria 

mesentérica superior (AMS) que demonstrou a presença da arcada de 

Riolan conectando com a AMI. Um microcateter foi avançado até o 

aneurisma, onde foi infundida uma mistura de n-butil-2-cianocrilato 

(Histoacryl) com Lipiodol na proporção de 1 : 3, totalizando um volume de 

1,5 ml. A angiografia de controle demonstrou sucesso na oclusão do 

vazamento e sem ocorrer oclusão de artérias do cólon. Os autores 

escolheram a embolização com adesivo tissular por achar que seria mais 

difícil de passar por todas as curvas das artérias colônicas com molas, além 

do risco de a mola se projetar no interior da AMI. Como a arcada de Riolan é 

presente em cerca de 10% da população, outro método que os autores 

sugerem para acesso a esse tipo de vazamento seria através do uso de 

microcateter pela artéria marginal que está presente em 98% dos pacientes. 

 GORICH e cols. (2000) relatam a importância de se tratarem os 

vazamentos do Tipo II (fluxo retrógrado para dentro do aneurisma por 

colateral permeável), pois é observada uma incidência razoável desse tipo 

de vazamento e, apesar de 40 a 67% trombosarem espontaneamente, 

alguns podem levar à ruptura do AAA. Os autores recomendam tratar todos 

os vazamentos Tipo II que não trombosaram após três meses e citam onze 

vazamentos do Tipo II que foram embolizados com mola (variando de 4 a 25 

por paciente). A arcada de Riolan foi o caminho percorrido até o aneurisma 

em todos, menos em um paciente no qual foi utilizada a artéria marginal 
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como via de acesso. Todos os vazamentos ocluíram nos controles 

realizados subseqüentemente. As molas em estudo experimental 

demonstraram que não são capazes de reduzir a pressão no interior do 

aneurisma mesmo após a oclusão do vazamento (MARTY e cols., 1998); 

porém os autores acreditam que as molas são mais seguras do que os 

agentes embolizantes líquidos apesar de serem mais caras. 

 ERMIS e cols. (2000) verificaram se a embolização dos vazamentos 

das endopróteses leva a uma redução do diâmetro inicial dos AAA. Dentre 

150 pacientes que tiveram seus AAA tratados com endopróteses, quinze 

apresentaram vazamentos que persistiram por mais de três meses durante o 

seguimento. Esses pacientes tiveram todos os seus vazamentos tratados 

com mola. Oito pacientes não obtiveram fechamento completo do 

vazamento após utilização de várias molas. Nas tomografias após um ano 

da embolização foi notado que houve aumento no diâmetro dos AAA. Nos 

outros sete pacientes que tiveram seus vazamentos ocluídos com mola, 

houve diminuição do diâmetro do AAA após um ano. Como a única 

evidência definitiva de AAA tratado com sucesso pelo método endovascular 

é a redução do diâmetro do aneurisma nos meses subseqüentes, os autores 

preconizaram a embolização em todos os vazamentos que persistirem até o 

terceiro mês pós-implante da endoprótese, por não se predizer qual desses 

vazamentos será inócuo. Apesar do alto custo das molas e de as mesmas 

serem utilizadas quase sempre em grandes quantidades para se ocluir um 

vazamento, os autores acreditam que são mais seguras que embolizantes 
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líquidos pelo risco destes migrarem para ramos vasculares nutridores de 

estruturas neurais. 

 GOULD e cols. (2001) relatam que durante o tratamento endovascular 

do AAA não é possível realizar a ligadura de todas as artérias do aneurisma 

que normalmente é realizada durante a cirurgia aberta convencional. 

Portanto, sempre existirá a probabilidade de perfusão do aneurisma pós-

tratamento endovascular devido a estas artérias. Com o intuito de reduzir a 

incidência de vazamentos Tipo II, os autores preconizam a embolização pré-

operatória de todas as artérias permeáveis do AAA, inclusive a AMI. Setenta 

e quatro pacientes com AAA realizaram tomografias e aortografias a fim de 

localizar possíveis colaterais permeáveis. Embolizações com molas eram 

realizadas imediatamente antes de se iniciar o tratamento endovascular do 

AAA. Vinte e cinco pacientes foram submetidos a tentativa de embolização, 

obtendo-se sucesso em 10 e parcial em 11. Não foi possível embolizar as 

colaterais em quatro pacientes por dificuldades técnicas. Quarenta e três 

pacientes apresentavam colaterais, mas não tiveram indicação de realizar 

embolização prévia. No segmento, 90,7% destes não apresentaram 

vazamento. Se tivessem sido submetidos à embolização prévia, esta teria 

sido desnecessária. Devido a esses resultados os autores decidiram por 

descontinuar a embolização prévia. 

 BAUM e cols. (2001) desenvolveram uma nova forma de se abordarem 

os vazamentos do Tipo II, que são considerados como os mais comuns de 

ocorrerem após o tratamento endovascular do AAA. Uma das barreiras 

encontradas na tentativa de corrigir o vazamento causado por fluxo 
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retrógrado para o interior do aneurisma por alguma colateral é a sua 

cateterização. A punção translombar da aorta já foi realizada em vários 

pacientes desde a primeira descrição do procedimento (década de 60) e 

sempre demonstrou ser muito segura. Sete pacientes que apresentavam 

vazamento do Tipo II foram submetidos à punção translombar do aneurisma 

e posterior embolização com mola acarretando em sucesso. Todos os 

vazamentos demonstraram estar ocluídos nas tomografias realizadas no 

seguimento dos pacientes. 

 

 

3.6.7.1 – Utilização do Onyx como agente embolizante 

 

 A mola é um agente embolizante sólido de platina, com ou sem 

microfibras (aumenta a trombogenicidade), bastante utilizada pelos 

radiologistas intervencionistas com o objetivo de ocluir vasos de diversos 

diâmetros ou para preencher cavidades como, por exemplo, aneurismas 

saculares. Os microcateteres disponíveis atualmente permitem cateterizar 

artérias tortuosas e com calibre bastante reduzido, porém as molas por 

vezes não conseguem acompanhar o trajeto tortuoso do cateter no interior 

do vaso, com o agravante de, em vasos de maior calibre, ser necessário 

utilizar cateteres de maior diâmetro que também têm dificuldade em 

progredir através das tortuosidades vasculares. Na embolização de grandes 

áreas a quantidade de molas necessárias para oclusão é muito grande, 

encarecendo demasiadamente o procedimento.  
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 Devido ao seu baixo grau de viscosidade, os agentes embolizantes 

líquidos podem ser injetados através de cateteres de lúmen bastante 

reduzido (os quais progridem melhor em artérias tortuosas e finas) 

possibilitando a oclusão superseletiva de determinado vaso ou região. A 

vantagem dos agentes embolizantes líquidos sobre as partículas sólidas 

(como as molas) é o fato de os mesmos poderem ser tanto injetados através 

de pequenos e flexíveis microcateteres como através de cateteres de calibre 

maior, diferentemente do que ocorre com as partículas sólidas, que quando 

injetadas em cateter de pequeno calibre podem ocluí-lo mais facilmente, 

podendo levar a uma ruptura proximal do microcateter pela pressão exercida 

na tentativa da sua desobstrução. 

 Os agentes embolizantes líquidos disponíveis no mercado são: álcool 

etílico desidratado (AED), n-butil-2-cianocrilato (Histoacryl) e Onyx.   

 O AED é associado a pequenas concentrações de contraste para lhe 

garantir opacidade radiológica. O álcool provoca, no local em que for 

injetado, uma lesão tissular pela desnaturação das proteínas das células da 

parede do vaso, levando a uma necrose tissular e formação de trombo. 

Cuidado se deve ter com a quantidade máxima permitida a ser injetada 

(1ml/Kg de peso) para evitar a toxicidade que pode ocasionar um aumento 

da resistência da circulação pulmonar e da pressão arterial. Devido a sua 

baixa viscosidade, o álcool se dissipa muito facilmente ao sair do cateter, 

podendo atingir um local mais distante do desejado ou refluir 

inadvertidamente por um vaso que vascularize o tecido normal.  Por isso é 

que o mesmo é utilizado preferencialmente em embolização de lesões 
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nutridas por circulação terminal (como por exemplo, lesões num segmento 

do rim). 

 O Histoacryl é um adesivo tissular que se polimeriza em contato com 

substância iônica, como células da parede endotelial, plasma, glóbulos 

vermelhos e brancos, plaquetas e solução salina. A velocidade de 

polimerização está relacionada à quantidade de Lipiodol que é adicionada 

ao Histoacryl antes da injeção. Esta polimerização é difícil de ser prevista, 

pois é dependente da velocidade do fluxo sangüíneo no local da injeção, 

necessitando de uma curva de aprendizado para que não corra o risco de o 

composto se dissipar e ocluir outro local. Quando o total de “cola” desejado 

para ocluir determinado vaso for injetado através do microcateter, este deve 

ser removido rapidamente a fim de se evitar a sua adesão à parede do vaso. 

Se na injeção do composto (Histoacryl mais Lipiodol) houver refluxo do 

mesmo, o microcateter pode ficar colado ao vaso, impossibilitando sua 

remoção. A polimerização de Histoacryl no interior da vasculatura é uma 

reação exotérmica que resulta em uma reação inflamatória aguda na parede 

do vaso e nos tecidos próximos com conseqüente trombose. CANTER e 

cols, 2002, publicaram estudo sobre a resposta tissular de hemangiomas e 

malformações vasculares ao Histoacryl ressecados após 48 horas, um 

mês e seis meses. Após 48 horas foi observada uma intensa reação 

inflamatória aguda com leucócitos polimorfonucleares. Com trinta dias de 

embolização com Histoacryl, havia nas peças sinais de inflamação crônica 

pela presença de células gigantes de corpo estranho e células 
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mononucleares. As peças analisadas com seis meses de evolução 

demonstraram a presença de granulomas e células gigantes. 

 Tanto o álcool como a cola (Histoacryl) dependem de uma significante 

experiência do médico para serem utilizados de forma segura devido às 

dificuldades técnicas descritas acima. 

 O Onyx 8% é um novo embolizante líquido composto por um plástico 

biocompatível de álcool etil vinílico (EVA) dissolvido no seu solvente 

orgânico dimetil sulfóxido (DMSO) e associado a partículas de Tântalo (o 

qual confere a radiopacidade do produto). O EVA é composto por uma 

mistura de duas subunidades, etileno (hidrofóbico) a 48 mol/L e álcool 

vinílico (hidrofílico) a 52 mol/L. O Onyx é apresentado em diferentes 

concentrações (6,5%; 8%; 10% e 12%). Quando esta mistura entra em 

contato com solução aquosa, como o sangue, o DMSO rapidamente se 

difunde, causando a precipitação e solidificação instantânea do polímero 

com formato parecido ao de uma esponja. A maior vantagem do Onyx é 

que ao se polimerizar, o mesmo adere somente a si mesmo e não ao cateter 

em que está sendo injetado; portanto, injeções lentas e com pouco refluxo 

podem ser realizadas sem risco de colar o cateter na parede do vaso (como 

acontece com o Histoacryl). Desta forma, permite a oclusão de grandes 

áreas ou grandes vasos, pois  podem ser injetados grandes volumes de 

Onyx  de forma  lenta, controlada,  precisa e segura. 

 TAKI e cols., 1990 e 1991, descreveram pela primeira vez a utilização 

de um novo agente embolizante capaz de ocluir malformação arteriovenosa 

(MAV) cerebral. Na primeira publicação os autores trataram três pacientes 
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com etileno-vinil-álcool (EVA). Conseguiram ocluir 95% do nidus da MAV em 

dois pacientes e 75% no terceiro. No ano seguinte publicaram o resultado 

em mais três pacientes, sendo que no primeiro consegui-se ocluir 95% da 

MAV e nos outros dois o resultado foi de 100%. 

 CHALOUPKA e cols. (1994) publicaram achados radiográficos e 

histopatológicos após injeção de DMSO (dimetil sulfóxido) e EVA em suínos. 

Os autores injetaram 0,5 ml de DMSO numa velocidade de 10 segundos 

antes da injeção do EVA nas artérias cerebrais que resultaram em severo 

espasmo progressivo do vaso sangüíneo infundido e que levaram ao óbito 

dos animais. À necropsia foi evidenciado extenso infarto do hemisfério 

cerebral do mesmo lado da injeção, devido ao espasmo severo. Em quatro 

suínos que receberam 0,5 ml de DMSO, ocorreu uma hemorragia 

subaracnóidea entre 7 e 14 dias após a infusão. A inspeção macroscópica 

da peça desses quatro animais revelou microaneurismas causados por 

angionecrose.  

 SAMPEI e cols., 1996, relataram que a infusão de DMSO por cinco 

segundos resultou em severo espasmo e freqüentes infartos cerebrais em 

ratos. Preocupações com o uso deste solvente devido à angiotoxicidade 

interromperam futuras pesquisas e o uso deste agente. 

 MURAYAMA e cols., 1998, realizaram estudos adicionais em suínos 

para avaliar a angiotoxicidade do DMSO. Estes autores relataram que o 

tempo de contato com a parede arterial e o volume de DMSO eram os mais 

importantes determinantes da angiotoxicidade desse agente. Postularam 
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que o volume de injeção de 0,3 ml de DMSO por 40 segundos não resultava 

em significativo vasoespasmo ou angionecrose.  

 CHALOUPKA e cols., 1999, reexaminaram a toxicidade do DMSO em 

suínos e confirmaram que injeções lentas (30, 60 e 90 segundos) de 

pequenos volumes de DMSO (0,5 ou 0,8 ml) não resultava em espasmo 

significativo ou angionecrose. 

 MURAYAMA e cols., 1999, apresentaram experiência favorável com o 

uso do Onyx (EVA associado a DMSO e Tântalo) em 22 suínos. Rápidas 

infusões de DMSO intra-arterial (0,5 ml / 5-15 seg) causaram vasoespasmo 

visível pela angiografia e necrose endotelial à necrópsia em seis animais. 

Injeção lenta de DMSO (0,5ML / 30-120 seg) não provocou vasoespasmo. 

Nenhum dos animais apresentou recanalização após oclusão arterial com 

Onyx, o que foi confirmado através de angiografias realizadas no 18° dia e 

após um, três e seis meses. 

  JAHAN e cols. (2001) realizaram embolização de MAV cerebral com 

Onyx em 23 pacientes no período de janeiro de 1998 a maio de 1999. No 

total foram ocluídas 129 artérias nutridoras da MAV. Ocorreram quatro 

complicações: dois pacientes apresentaram isquemia pós-oclusão 

inadvertida de artéria principal, um destes pacientes recuperou-se 

completamente, porém o outro apresentou déficit permanente; dois outros 

pacientes tiveram déficit neurológico transitório que regrediu na primeira 

semana pós-embolização. Os autores concluíram que a embolização de 

MAV cerebral com Onyx apresentou bons resultados, e que por não ser 

adesivo como a cola é de fácil manuseio.   
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 ABDALA; MAFFRA e cols. (2001) realizaram estudo com EVA na 

cateterização seletiva das tubas uterinas em coelhas com o intuito de 

esterilização. Dez coelhas virgens foram submetidas à cateterização seletiva 

das tubas uterinas para realização de salpingografia. O EVA foi injetado em 

uma das tubas uterinas de cada coelha até preencher a porção média. Em 

apenas uma coelha não foi possível realizar a oclusão da tuba uterina por 

dificuldades técnicas. Três a sete dias após, as nove coelhas foram cobertas 

com um único coelho. Sete a dezenove dias depois as coelhas foram 

submetidas à ultra-sonografia para confirmar a concepção. Todas as coelhas 

estavam prenhas no lado em que não se injetou o EVA. Os autores 

concluíram que o EVA pode ser depositado nas tubas uterinas por via 

transvaginal e impedir a concepção. 

 CASTANEDA e cols., 2002, obtiveram sucesso em embolizar duas 

MAV pélvicas com o uso do EVA. A embolização transcateter de MAV 

pélvica tem  sido a modalidade terapêutica preferida. Por não ter sido ainda 

estabelecida qual a melhor substância para realizar a embolização, os 

autores testaram o EVA. Dois pacientes foram submetidos à embolização 

com EVA, sendo que em um deles a MAV foi ocluída completamente e no 

outro a oclusão foi parcial, porém o sucesso clínico foi obtido e mantido por 

dois anos de seguimento nos dois pacientes. 

 CANTASDEMIR e cols., 2002, descrevem a utilização do EVA como 

agente embolizante em três pacientes com pseudoaneurisma de ramos 

musculares da artéria femoral profunda. Os diversos tipos de materiais para 

realização de embolização são discutidos no trabalho. Os autores comentam 
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que o EVA, por ser líquido, trafega facilmente pelo microcateter em qualquer 

tortuosidade arterial, por ser oclusivo, e não aderente como os adesivos 

tissulares, pode ser depositado de forma lenta e controlada e pelo mesmo 

cateter que foi injetado pode-se realizar angiografia de controle e conferir a 

oclusão do vaso (o que não acontece quando se utiliza a adesivo tissular). 

Todos os três pacientes tiveram seus pseudoaneurismas ocluídos sem 

complicações e não houve recidiva no seguimento dos mesmos. 

 

 

3.6.8 – Modelos experimentais de AAA 

 

 A escolha do animal experimental ideal para a realização de 

determinado estudo é extremamente importante devido à existência de 

diversas diferenças em cada espécie analisada quando comparadas aos 

seres humanos. Diferenças com relação à coagulação e o sistema 

fibrinolítico entre os humanos e o animal em estudo podem prejudicar 

significativamente a interpretação dos testes realizados com determinada 

prótese arterial. Segundo NARAYANASWAMY e cols., 2000, a escolha do 

animal e do modelo experimental de criação de AAA a serem empregados 

no estudo de endopróteses são as duas decisões mais importantes a serem 

tomadas pelo investigador. Modelos experimentais animais só podem ser 

considerados como adequados em testes de endopróteses se reproduzirem 

as mesmas condições em humanos.  

 Em 1993, o Ad Hoc Committee of the Joint Councils of the Society for 

Vascular Surgery and the International Society for Cardiovascular Surgery 

recomendou que o cão deveria ser usado em testes pré-clínicos de próteses 

arteriais na maioria das vezes. De acordo com este comitê, o cão tem duas 
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características que o fazem ser um modelo experimental ideal: uma é a falta 

de endotelização significante da superfície das próteses, situação 

semelhante à que vemos nos humanos; a outra é a variável e imprevisível 

tendência de coagulação sanguínea observada no cão, que representa um 

desafio às próteses que estão sendo estudadas. Outras vantagens do cão 

incluem a presença de artérias calibrosas, ser um animal dócil e fácil de se 

manipular, além de ser tolerante à anestesia por tempo prolongado 

(ABBOTT e cols., 1993). 

 A criação do AAA no modelo experimental já foi demonstrada de 

diversas maneiras e cada uma com sua particularidade.  

 CRIADO e cols., 1995, descreveram a criação de AAA em 18 cães sem 

raça definida. Um dia antes da cirurgia os animais receberam dieta líquida 

além de 500 mg de Neomicina e 250 mg de Eritromicina por via oral. Através 

de uma  laparotomia os autores ressecaram um segmento do jejuno 

proximal medindo 6 a 8cm de comprimento. O jejuno restante foi 

anastomosado com sutura término-terminal. O segmento de jejuno foi aberto 

longitudinalmente e ressecado de forma elíptica medindo 4-5 cm de 

comprimento e largura. Após heparinização sistêmica a aorta foi clampeada 

e uma incisão longitudinal de 4 cm de comprimento foi realizada. O remendo 

de jejuno foi anastomosado à aorta com Propylene 4-0. Isso resultou em um 

aneurisma com duas a três vezes o diâmetro normal da aorta. 

Posteriormente esses cães foram submetidos a estudos com endopróteses.   

 PALMAZ e cols., 1995, utilizaram nove cães na criação de AAA. 

Através de anestesia geral os cães foram submetidos a laparotomia para 
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dissecção da AA. Um segmento da fáscia aponeurótica dos músculos 

abdominais medindo 2,5 x 5 cm foi removido em cada animal. Após 

clampeamento da aorta, uma incisão longitudinal medindo 4cm de diâmetro 

foi realizada na AA. O remendo de aponeurose foi suturado à parede arterial 

com fio Propylene 6-0. O diâmetro resultante da aorta com remendo foi de 

1,8 cm. Os animais foram deixados para se recuperarem do procedimento 

por cinco meses. Um desses animais morreu por ruptura do aneurisma 

durante o período de convalescença. Os outros animais foram submetidos a 

estudos com próteses endovasculares 

 ETON e cols., 1996, relatam o uso de 27 cães sem raça definida na 

criação de AAA. Os cães foram submetidos à laparotomia para exposição da 

AA. A veia ilíaca comum esquerda foi removida e aberta longitudinalmente 

em cada animal. Após clampeamento da aorta foi realizada uma arteriotomia 

longitudinal seguida de sutura do remendo de veia à aorta utilizando-se de 

fio Prolene 7-0. O procedimento de criação do AAA foi de 140 ± 27 minutos. 

Segundo os autores não houve edema do membro inferior esquerdo dos 

animais após a remoção da veia ilíaca comum. 

 MARTY e cols., 1997, relataram a criação de AAA em 15 cães. Os 

animais foram submetidos a laparotomia para dissecção da AA. Após 

clampeamento da aorta um segmento da aorta infra-renal medindo 3cm de 

comprimento foi ressecado. No seu lugar, foi anastomosada uma prótese de 

PTFE medindo 3cm de comprimento por 2,3cm de diâmetro. Após a criação 

do aneurisma os cães foram submetidos a estudos com endopróteses de 

aorta. 
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 CHUTER e cols, 1997, descreveram a confecção de AAA em 10 cães. 

Os animais foram submetidos à laparotomia e dissecção da AA. Um 

segmento elíptico medindo 2,5-3 x 4 cm da aponeurose dos músculos retos 

abdominais foi ressecado e mantido em solução salina. O segmento da aorta 

infra-renal foi exposto e uma arteriotomia longitudinal foi realizada. O 

remendo aponeurótico foi suturado à parede arterial com fio Prolene 6-0. Os 

animais foram submetidos subseqüentemente à colocação de endopróteses. 

 Como podemos observar com os trabalhos citados acima, todos os 

aneurismas foram criados através da abertura da cavidade abdominal, 

expondo o animal a um estresse cirúrgico, duração maior do procedimento, 

manipulação de alças, risco de óbito por infecção, dores no pós-operatório e 

intervalo de tempo para recuperação do animal  entre a confecção do 

aneurisma e o início do experimento em questão.  

 Um excelente trabalho foi apresentado por HALLISEY, 1997, que 

descreveu a realização de AAA em 8 cães através da utilização de stent 

Palmaz P4014 de forma totalmente percutânea. As vantagens desta 

técnica são a não abertura da cavidade abdominal; o tempo de formação do 

aneurisma (bastante rápido); a simplicidade do método; a preservação das 

artérias lombares e a rápida recuperação do animal.  

 Não havia até a presente data nenhum estudo prévio na literatura de 

criação de modelo experimental com vazamento através de método 

puramente percutâneo. Por esse motivo, foi decido criar um modelo 

experimental com vazamento de prótese endovascular para o estudo da 

embolização com Onyx®, de forma totalmente percutânea. 
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4. MATERIAL E MÉTODO 

   

 Doze cães machos sem raça definida pesando entre 20 e 32 Kg 

permaneceram presos em jaulas em instalações da Cleveland Clinic 

Foundation de acordo com as recomendações da American Association 

for the Accreditation of Laboratory Animal Care durante todo o estudo. 

Todos os cães foram mantidos em quarentena por uma semana antes do 

primeiro procedimento. Os animais eram supervisionados diariamente por  

um veterinário do departamento em conjunto com o responsável pelo estudo 

até o final do experimento.  

 Um resumo cronológico deste estudo está representado na Tabela 1.  

TABELA 1 – CRONOLOGIA EM SEMANAS DOS PROCEDIMENTOS 

SEMANAS         0          1          2          5 

 

PROCEDIMENTOS 

 
Criação do 
AAA com 
vazamento 

 
- TC 

- Embolização  
com Onyx® 

 
 
- TC 

-TC 

-Angiografia 

- Eutanásia 

 

 
4.1 – Criação do AAA com vazamento 

 

 Todos os stents Palmaz® P4014 (Cordis/Johnson & Johnson 

Interventional Systems, Warren, NJ), que originalmente medem quatro 

centímetros de comprimento, foram cortados a fim de possuírem apenas três 

centímetros e foram enviados para reesterilização com óxido de Etileno (Fig. 

1). 
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 Nas próteses endovasculares, Wallgraft® Endoprothesis (Schneider – 

Pfizer; Minneapolis, Minnesota), foi realizado um orifício de 4 mm de 

diâmetro no seu terço médio e, em seguida, foram enviadas para 

reesterilização com óxido de Etileno (Fig. 2). 

 

     

 Fig. 1 – Stent Palmaz® P4014      Fig. 2 – Endoprótese com orifício de 4mm. 
 

 

 Cada animal foi mantido em jejum por doze horas antes do 

procedimento invasivo e anestesiado com pentobarbital endovenoso (18 a 

20 mg/Kg de peso), intubado e mantido com respiração espontânea sob 

anestésico inalatório (Isoflurane 1,5% - 2,5%) e 2L / min de Oxigênio. A 

seguir, foi administrado um grama de Cefazolina. A região cervical anterior 

do animal foi tricotomizada e uma solução anti-séptica à base de Iodo foi 

administrada. Após a colocação dos campos cirúrgicos, uma incisão 

mediana na região cervical anterior foi realizada utilizando-se bisturi frio. Foi 

realizada dissecção por planos até a exposição da artéria carótida comum 

esquerda. Em seguida, foi realizada punção arterial com Jelco 16, com 

posterior introdução de fio guia de 0,035”/ 145 cm/ 3 mm – “J” (Bard In., 

Billerica, MA). Após a retirada da agulha, foi introduzido sobre o fio guia um 

introdutor valvulado com diâmetro de 11F (Hemostatic Introducer; Daig 
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Corporation, Minnetonka, MN). A seguir, foi administrada Heparina na dose 

de 75 U/Kg, por via endovenosa, com o intuito de se prevenir a trombose 

peri-cateter. Um cateter de diagnóstico tipo Pigtail / 5F com marcas 

radiopacas a cada 1cm foi introduzido sobre o fio guia até a aorta 

descendente.  Após a retirada do fio  guia,  foram  injetados  manualmente 

20 ml de solução de contraste não iônico (Oxylan –300 / Cook), para 

realização da aortografia. O diâmetro da AA foi calculado nos filmes 

radiológicos, com auxílio da marcação radiopaca do cateter. 

 Após a aortografia, foi retirado o cateter Pigtail e introduzido um 

cateter balão de 16mm de diâmetro x 2cm de comprimento (XXL – Balloon 

Dilatation Catheter; Medi-tech / Boston Scientific, Watertown, MA) com um 

stent Palmaz® P4014 sobre ele (Cordis/Johnson & Johnson Interventional 

Systems, Warren, NJ). O local de escolha para a liberação do stent para 

criação do aneurisma era preferencialmente no terço médio da aorta infra-

renal onde havia projeção de pelo menos um par de artérias lombares (Fig. 

3). Nos três primeiros animais a dilatação da aorta com balão e stent foi 

realizada com dilatação plena do balão a 6 atmosferas (atm) (reproduzindo o 

trabalho de Hallisey). Nos demais cães (9) a dilatação foi realizada de forma 

lenta, progressiva e com pausas a cada duas atm atingidas. Após a 

dilatação da aorta sob fluoroscopia, o cateter balão foi removido e nova 

angiografia foi realizada com auxílio do cateter tipo Pigtail / 5F com marcas 

radiopacas. Foi constatado que as artérias lombares no local da dilatação 

ficaram permeáveis em todos animais. O cateter foi removido e o fio guia foi 

novamente introduzido até ultrapassar o local da dilatação. Em seguida, a 
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endoprótese com 10 mm de diâmetro x 5 cm de comprimento – Wallgraft 

Endoprothesis (Schneider – Pfizer; Minneapolis, Minnesota) e com um 

orifício de 4 mm no seu terço médio foi introduzida sobre o fio guia até o 

local do aneurisma. Esta endoprótese era montada em um cateter de 

liberação de 11 F, de forma que o orifício da mesma ficasse direcionado à 

parede posterior do cateter. Desta forma se assegurava que o orifício da 

endoprótese ficava direcionado à emergência das artérias lombares após a 

liberação da mesma.  

 
 
 

 

Fig. 3 – Aortografia abdominal. As setas demonstram o local escolhido para 
a criação do AAA (terço médio da AA onde havia pelo menos um par de 
artérias lombares). 
 
 
 
 
 Uma nova angiografia foi obtida com utilização de cateter tipo Pigtail / 

5F para confirmação da existência do vazamento pelo orifício da 
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endoprótese. Se houvesse o vazamento, este seria percebido devido à 

passagem do contraste pelo orifício até o aneurisma e artérias lombares. Em 

todos os cães foi observada a presença de vazamento (Fig.4). 

 
 

 

Fig. 4 – AAA com vazamento. Nota-se presença de contraste nas artérias 
lombares (setas) após a criação do AAA e colocação de endoprótese. 
 

 Em seguida, os cateteres foram removidos e a artéria carótida comum 

foi suturada com sutura contínua de fio de Propilene 6-0. A incisão cervical 

foi suturada com Vicryl 3-0 para o subcutâneo e Mononylon 4-0 para a pele. 

Após a realização do curativo, os cães foram acordados e levados de volta 

às suas respectivas jaulas e observados diariamente em intervalos regulares 

a cada 6 horas. Nota-se que a Heparina utilizada não foi revertida após o 

procedimento. 
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 As medicações utilizadas no pós-operatório dos nove cães que 

sobreviveram ao procedimento foram Aspirina 325 Mg a cada seis horas por 

72 horas e Cefalexina 1G a cada 8 horas por 48 horas. 

 Os três primeiros cães do experimento não acordaram da anestesia. 

À necropsia foi evidenciado que a causa do óbito foi a ruptura da aorta 

durante a formação do aneurisma (Fig.5).  

 

 

Fig. 5 – Stent atravessando a parede arterial (local da ruptura da Aorta). 
 

 
4. 2 – Oclusão do vazamento 

 O material utilizado neste estudo foi o agente embolizante líquido 

Onyx 8% (Fig. 6). Quando o Onyx entra em contato com solução 

aquosa, como o sangue, o DMSO rapidamente se difunde, causando a 

precipitação e solidificação instantânea do polímero com formato parecido à 

de uma esponja, sem aderir à parede vascular (Fig. 7). 
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Fig. 6 – Onyx 8% Fig. 7 – Demonstração da solidificação 
  imediata do Onyx®. 
 

 

 

 As injeções de Onyx nos vazamentos eram realizadas com seringa 

de 1 ml e seguiram estes parâmetros que foram orientados pelo fabricante 

(Micro Therapeutics Inc., Irvine, CA):  

1) Após posicionar o cateter no local desejado, 10ml de 

solução salina foi injetada para limpar o microcateter; 

2) 0.35 ml de DMSO foram injetados para preencher o 

espaço morto do catéter; 

3) 1,0 ml de Onyx era aspirado do frasco com uma seringa 

de 1cc; 

4) os primeiros 0,35 ml de Onyx eram injetados lentamente 

por 40 segundos a fim de empurrar o DMSO para fora do 

cateter até a circulação arterial; 

5) o Onyx continuava a ser injetado até que fosse atingido 

o objetivo de ocluir o vazamento. 
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 Uma semana após a criação do aneurisma com vazamento, os cães 

foram anestesiados somente com Telazol (5 – 8 mg / Kg; tiletamine HCl e 

zolazepam HCl) e conduzidos para a realização de TC helicoidal. Foram 

analisados o diâmetro das aortas abdominais e dos aneurismas e a 

presença de vazamento. A seguir, os cães foram conduzidos à sala de 

angiografia e a artéria carótida comum esquerda em cada cão dissecada e 

cateterizada da mesma forma como descrito anteriormente. Nova 

angiografia foi realizada para confirmação da presença do vazamento com a 

utilização de cateter tipo Pigtail / 5F. 

 Um cateter de 5-F RIM (Infiniti angiography catheter, Cordis 

Endovascular/ J&J, Warren, NJ) foi introduzido sobre um fio guia de 0,035” / 

145cm / 3mm – “J” (Bard In., Billerica, MA) até o terço médio da 

endoprótese. Após a remoção do fio guia, o furo da parede posterior foi 

cateterizado com auxílio da fluoroscopia e injeção de pequena quantidade 

de contraste. Em seguida, foi introduzido um fio guia de 0,010”/ Micro-glide-

wire (Guidant ACS, Temecula, CA) e, sobre ele, um microcateter  de 2.2-F / 

Easy Rider compatível com DMSO (Micro Therapeutics Inc., Irvine, CA). 

Após o posicionamento do microcateter na origem das artérias lombares e a 

remoção do fio guia, um volume de 0,35 cc de DMSO foi injetado lentamente 

a fim de se preencher todo o interior do microcateter. Logo após, o Onyx 

8% foi injetado na quantidade necessária para preencher o terço proximal 

das artérias lombares e do aneurisma. O volume médio de Onyx utilizado 

em todos os cães foi de 0,97 cc, variando de 0,6 a 1,9 cc. 
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 Ao final do procedimento nova angiografia foi realizada com cateter 

tipo Pigtail 5-F para se confirmar a oclusão do vazamento (Fig.8). Os 

cateteres foram removidos e a artéria carótida comum e a incisão cirúrgica 

cervical foram suturadas da mesma forma descrita anteriormente. Após a 

realização do curativo, os cães foram acordados e levados de volta às suas 

respectivas jaulas, observados e medicados conforme relatado 

anteriormente. 

 

 

Fig. 8 – Aortografia pós-embolização com Onyx®. Observa-se contraste 
apenas na endoprótese (setas). Não se observa contraste no AAA e 
podemos notar apenas a presença do stent Palmaz® (seta larga). 
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4. 3 – Análise tomográfica 

 As TC helicoidais realizadas em todo o estudo foram feitas num 

aparelho da marca Siemens Somatom Plus 4, com cortes seriados  e 

intervalos de 3,0 mm, com  e sem a administração de contraste endovenoso. 

As imagens foram revisadas e medidas por investigador independente, que 

não sabia dos achados angiográficos.  

 Uma semana após a oclusão dos vazamentos, todos os cães foram 

novamente anestesiados com Telazol (5 – 8 mg / Kg; tiletamine HCl e 

zolazepam HCl) e conduzidos para a realização de TC a fim de se confirmar 

ou não a oclusão dos vazamentos.  

 Tomografias foram realizadas em três períodos diferentes: 1 – uma 

semana após a criação do modelo experimental (para que fosse analisada a 

existência ou não de vazamento); 2 – oito dias após a oclusão do vazamento 

(para verificar a efetividade da oclusão) e 3 –  na quinta semana do 

procedimento inicial quando foi analisada a durabilidade do vazamento. A 

presença do vazamento era confirmada através da mediada do coeficiente 

de atenuação dentro e fora da endoprótese  (Fig. 9).   
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Fig. 9 – Tomografia realizada uma semana após a criação do AAA. Nota-se 
contraste fora da endoprótese, confirmando o vazamento (seta). 
 

 
4. 4 - Eutanásia 
 

 Cinco semanas após a criação do aneurisma com vazamento, os 

cães foram novamente anestesiados com Telazol (5 - 8mg / Kg; tiletamine 

HCl e zolazepam HCl) e conduzidos para a realização de TC. Ao final do 

procedimento os cães foram encaminhados à sala de angiografia onde 

foram realizadas aortografias abdominais. Em seguida os animais foram 

encaminhados à sala de necrópsia e sacrificados com dose letal de cloreto 

de potássio (KCL). Após constatação do óbito, os animais foram submetidos 

a laparotomia exploradora onde foi analisada a presença ou ausência de 

hematomas, aderências ou qualquer outra alteração. Foi ressecado o 

segmento da AA infra-renal contendo o aneurisma até sua trifurcação, em 

todos os animais, e preservados em formalina a 10% para posterior análise 

histológica. 
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4. 5 – Análise histológica 

 A análise macro e microscópica do aneurisma foi realizada por 

laboratório independente, sem informações sobre os achados angiográficos 

ou tomográficos. Os tecidos foram embebidos em metilmetocrilato, 

seccionados, polidos e corados com hematoxilina e eosina. Foram 

realizadas macro e microfotografias das peças, sendo estas analisadas em 

quatro sítios diferentes (Fig. 10). 

 

1- Onyx nas artérias lombares 

2- Endoprótese/ Onyx /AAA 

3- Endoprótese/Orifício/ Onyx  

4- Endoprótese/Trombo/AAA 

5- Trombo/ Onyx 

4 

2 

3 

5 

1 

 

Fig. 10 – Representação esquemática dos cortes histológicos 
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5. RESULTADOS 

 

 

 O diâmetro médio da AA, antes da criação do aneurisma, nos doze 

cães era de 8,33 mm (variando de 8 – 9 mm). O comprimento da aorta infra-

renal encontrado variou entre 9,0 e 10,3 cm, com média de 9,43 cm. O 

número de pares de artérias lombares envolvidas no aneurisma foi de um par 

em seis cães e dois pares em três animais. A quantidade média de Onyx® 

utilizada para a oclusão do vazamento foi de 0,68 ml variando de 0,4 a 

1,0ml. 

 Obteve-se sucesso na criação do modelo experimental, por método 

percutâneo, em 9 dos 12 cães (75 %). Houve 3 casos de ruptura da AA 

durante a criação do modelo, confirmada através de necrópsia. 

 Os nove cães que sobreviveram à criação do modelo experimental 

apresentaram vazamentos de fluxo sangüíneo para o interior do aneurisma e 

artérias lombares. A presença dos vazamentos foi confirmada através da 

angiografia realizada ao término da criação do modelo experimental (Fig.4) e 

através da TC helicoidal que foi realizada uma semana após (Fig. 9).  

 Obteve-se sucesso na oclusão dos vazamentos em todos os cães 

testados (total de 9). A oclusão foi confirmada através de angiografia 

realizada logo após a injeção de Onyx® e pela tomografia a que os animais 

foram submetidos uma semana após a oclusão.  

 Houve uma complicação entre os nove cães que sobreviveram à 

criação do aneurisma com vazamento: no primeiro cão submetido à oclusão 
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do vazamento foi infundida uma grande quantidade de Onyx® na porção 

mais distal das artérias lombares, além do aneurisma. Esse excesso de 

Onyx® ocluiu, além das artérias lombares, ramos da artéria medular 

imperceptíveis à radioscopia, fazendo com que o cão apresentasse 

paraplegia no pós-operatório. O animal foi observado pelo investigador da 

pesquisa em conjunto com o veterinário do departamento por um período de 

três dias, com a esperança de uma reversão do quadro. O animal não se 

recuperou e, segundo as normas preconizadas no manual de cuidados com 

animais experimentais, foi sacrificado. Antes de ser submetido à eutanásia, o 

animal foi encaminhado à Radiologia, onde foi submetido à TC que 

confirmou a oclusão do vazamento da endoprótese com Onyx®. A AA com 

aneurisma foi ressecada durante a necrópsia do animal e enviada para 

estudo macro e microscópico. 

 Nos oito cães que sobreviveram até o final do estudo, a TC e a 

angiografia realizadas na quinta semana confirmaram oclusão permanente 

do vazamento do AAA (Figs. 11 e 8). 
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Fig.11 – Tomografia realizada após uma semana da embolização. Nota-se a 
presença de Onyx® no aneurisma e artérias lombares (setas). 
 

QUADRO 5 – RESUMO DA EVOLUÇÃO DO EXPERIMENTO 

 

3 Óbitos 

1 Paraplegia 

8 Término do   
estudo 

Exclusão Eutanásia 

 
 

 

    12 CÃES 

     3       9 
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5. 1 – Resultados histopatológicos 

 

 A análise macroscópica de todas as amostras demonstrou uma 

camada de neoíntima cobrindo a superfície luminal da endoprótese (Fig. 12). 

Não havia qualquer evidência de ruptura ou aderência nas peças removidas 

dos sete cães que sobreviveram até o final do estudo, e nem tampouco no 

cão que foi sacrificado precocemente por paraplegia. O Onyx® foi facilmente 

identificado nos aneurismas e estes foram seccionados no ponto de maior 

concentração do material (Fig. 13). 

 A análise histológica revelou que o espaço compreendido entre a 

parede do aneurisma e a endoprótese estava preenchido com Onyx® 

misturado a trombos em vários estágios de organização (Figs. 14 e 15). Em 

algumas áreas foram encontradas células inflamatórias, tipicamente 

macrófagos. As artérias lombares estavam completamente preenchidas com 

Onyx® e trombos com fibrina (Fig. 16). Não havia alterações na arquitetura 

da parede da AA nem das artérias lombares. Havia alguma degeneração de 

células musculares da AA e em alguns casos havia reposição destas por 

tecido conectivo fibroso. Esses achados foram relacionados com a 

implantação do stent para a criação do AA. Não foi observada recanalização 

ou presença de sangue recente no interior do aneurisma ou das artérias 

lombares. 
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Fig.12 – Aneurisma da AA removida na quinta semana. O Onyx® é 
observado como uma camada cinza preenchendo o espaço entre a 
endoprótese e a parede arterial (seta). 
 

 

 

Fig. 13 – Corte histológico correspondente ao sítio “2” no esquema 
histológico (Fig.9). O Onyx® aparece em preto misturado a trombos em 
diferentes estágios de organização. A transição entre o Onyx® e o 
aneurisma (seta) está livre de infiltrado inflamatório. 
 

 

 

Fig. 14 – Corte histológico correspondente ao sítio “2” do esquema 
histológico (Fig.9). O Onyx® aparece em preto aderido a trombos em 
diferentes estágios de organização. 
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Fig. 15 – Corte histológico correspondente ao sítio “1” no esquema 
histológico (Fig. 9). O Onyx® preenche o lúmen da artéria lombar, aderido a 
trombos em diferentes estágios de organização.  
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6. DISCUSSÃO 

 

 
 O sucesso do tratamento endovascular depende da completa 

exclusão do aneurisma e da circulação arterial sistêmica. Uma complicação 

desta técnica é a presença de fluxo sangüíneo persistente no interior do 

aneurisma previamente tratado por prótese endovascular. Esse vazamento 

de sangue é considerado uma falha do procedimento endovascular, visto 

que a inabilidade em excluir todo o fluxo sangüíneo e a pressão arterial do 

aneurisma poderá levar a um aumento do diâmetro do mesmo e à 

conseqüente ruptura. É difícil predizer na ocasião do surgimento de um 

vazamento se o aneurisma terá um aumento no seu diâmetro, se se 

estabilizará ou se irá reduzir seu diâmetro durante o seguimento. Relatos de 

aumento de diâmetro do aneurisma e ruptura na ausência de vazamento é 

uma grande preocupação (TORSELLO, 1998; ALIMI, 1998). O risco de se 

tratar clinicamente esse tipo de complicação é a possibilidade de ruptura do 

aneurisma devido à persistência de fluxo sob pressão no interior do 

aneurisma. 

  Após dois anos de seguimento de dezenove pacientes tratados com 

endopróteses, STELTER e cols., 1997, observaram que três aneurismas 

apresentaram aumento de diâmetro mesmo após terem seus vazamentos 

ocluídos previamente. Esses achados sugerem que mesmo vazamentos 

trombosados podem transmitir pressão para o aneurisma e conseqüente 

aumento do diâmetro e possibilidade de ruptura.  A incidência de vazamento 
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encontrada numa meta-análise de vários trabalhos publicados na literatura, 

realizada por SCHURINK e cols., 1999, foi de 24%, subdivididos em 17% em 

vazamentos tardios e 7% de vazamentos precoces. Esses números são 

alarmantes, visto que o vazamento implica na não exclusão do aneurisma da 

circulação sistêmica, persistindo o risco de ruptura. Há um consenso que 

vazamentos são perigosos e rupturas já foram relatadas em pacientes que 

tiveram seus vazamentos acompanhados clinicamente (LUMSDEN, 1995; 

LAWRENCE BROWN, 1998 ; LINDEMANN, 1997).  

 Da mesma forma que existem várias causas de vazamento de 

endopróteses, várias formas de tratamento estão disponíveis. Uma opção é 

a colocação de um segmento de endoprótese a fim de cobrir o local de 

escape de fluxo sangüíneo. PARODI, 1995, utilizou-se de um novo 

segmento de endoprótese para corrigir vazamentos distais em dois 

pacientes. Esse método, no entanto, possui limitações: não previne a 

formação de novo escape de fluxo na proximidade e não é aplicável quando 

a endoprótese estiver adjacente a uma artéria colateral importante. Outras 

possibilidades de tratamento incluem dilatação com balão de angioplastia no 

local de escape de fluxo (a fim de acomodar melhor a endoprótese na 

parede arterial) ou a colocação de um stent não revestido na origem do 

vazamento. Essas duas técnicas também têm suas desvantagens: a 

dilatação com um balão com diâmetro maior que a aorta primitiva tem o risco 

de provocar o aumento do colo do aneurisma e conseqüente vazamento 

tardio e a utilização de um novo stent pode ser difícil quando houver uma 
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angulação da aorta no local do escape, aterosclerose local ou emergência 

de ramos arteriais importantes.  

 A embolização com mola é um método efetivo na oclusão de 

vazamentos (KATO, 1996), porém é bastante dispendioso, visto que várias 

molas são necessárias para conseguir a oclusão do vazamento e, além 

disso, não é possível de ser feito em todos os tipos de vazamentos e não 

existe total garantia que o aneurisma esteja definitivamente tratado.  

 A embolização com mola em artéria lombar é usualmente de fácil 

realização (VAN SCHIE, 1997), porém, quando a causa do vazamento é 

uma AMI permeável, esta será mais difícil de se realizar já que o caminho 

ideal de acesso através da artéria mesentérica superior e artéria marginal 

não está presente na maioria das pessoas (MAYO, 1995).  

 Ainda não se sabe se a oclusão do vazamento com mola 

resultará numa redução a longo prazo da pressão arterial. MARTY, 1998, 

demonstrou em seu estudo que a embolização com mola resultou em 

trombose e oclusão do vazamento, porém não foi capaz de reduzir a 

pressão no aneurisma, permanecendo o risco de ruptura.  SCHANZER, 

1985, publicou a ruptura tardia de um AAA trombosado, tratado 

cirurgicamente. Este caso demonstra que trombo transmite pressão à 

parede do aneurisma.  

 Agentes embolizantes líquidos são mais fáceis de se manipular, além 

de poderem ser liberados no local em que está o microcateter; o mesmo não 

acontece com as molas quando a tortuosidade arterial é um fator limitante. A 

utilização de adesivo tissular é um método que deve ser sempre realizado 
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por equipe experiente devido á rapidez de polimerização da substância 

podendo acarretar numa adesão do microcateter no local de injeção. A 

reação inflamatória local causada pelo adesivo tissular (ex: Histoacryl) é 

muito intensa, podendo afetar tecidos vizinhos. 

 O Onyx é um novo agente embolizante líquido que apresenta certas 

vantagens, como a sua facilidade de manipulação, não aderência ao 

microcateter durante a sua injeção, além de poder ser injetado com 

velocidade controlada até preencher todo o espaço do local a ser 

preenchido. 

 Os modelos experimentais de criação de AAA até o trabalho 

publicado por HALLISEY, 1997, eram todos feitos através de laparotomia. 

Esses métodos de criação de AAA apresentam certos inconvenientes: a 

maioria dos modelos serve apenas para estudos agudos nos quais o animal 

será executado ao final do procedimento testado; o animal necessita de 

maiores cuidados pós-operatórios referentes à administração de analgésicos 

e dieta controlada até a sua melhora; há risco de infecção na ferida cirúrgica 

(o cão usualmente lambe a ferida); os custos de manutenção do animal se 

torna mais caro já que o tempo de recuperação do animal para um novo 

procedimento seria maior.   

  HALLISEY introduziu um método de criação de AAA de forma 

percutânea evitando os inconvenientes de uma cirurgia aberta. Esse modelo, 

segundo o autor, parecia ser de fácil realização, rápido, sem complicações 

relacionadas ao método e que as artérias lombares permaneciam 

permeáveis no local de criação do aneurisma.  
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 Um dos objetivos deste estudo era a elaboração de um modelo 

experimental de forma totalmente percutânea, optando-se pela criação do 

AAA através da técnica de Hallisey. Os três primeiros cães que foram 

submetidos à criação do aneurisma morreram logo após a angioplastia 

(25%). À necrópsia o stent Palmaz® era facilmente visibilizado atravessando 

a parede arterial a AA, demonstrando a causa do óbito. Por esse motivo, foi 

decidido realizar a dilatação da AA com algumas modificações. A dilatação 

da aorta com balão seria de forma gradativa e lenta, sem atingir o valor de 

pressão no balão recomendado pelo fabricante (10 atm). A pressão máxima 

do balão foi estabelecida em 8 atm e durante a dilatação haveria uma pausa 

a cada duas atm atingidas. Com essas alterações não houve nenhum caso 

de ruptura da aorta nos nove cães restantes.  

 A segunda parte da criação do modelo experimental era a introdução 

através da AA de uma endoprótese com orifício e colocação da mesma no 

local onde havia sido criado o AAA. Não houve nenhuma complicação neste 

procedimento e obteve-se sucesso na criação do vazamento em todos os 

nove cães (100%). Os vazamentos permaneceram estáveis por uma 

semana (confirmada através de TC helicoidal e angiografia) até a injeção de 

Onyx®. 

 A oclusão do vazamento com Onyx foi realizada uma semana após 

a criação do modelo experimental. Este agente demonstrou ser de fácil 

manuseio, pois o material está preparado para a injeção, isto é, com 

concentrações definidas pelo fabricante, sem necessidade de se efetuarem 

cálculos do tempo de polimerização, como ocorre ao se fazer a mistura de 
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Lipiodol e Histoacryl. Foi possível visibilizar a progressão da 

polimerização do Onyx através da fluoroscopia, tendo sido confirmada a 

propriedade do produto de não aderir ao cateter mesmo após injeção 

prolongada. O material mostrou-se eficaz no quesito controle de injeção, 

pois permitiu evitar a embolização de vasos e regiões que não eram da área 

de interesse.  O Onyx foi eficaz em ocluir o vazamento, não se observando 

recanalizações até o final do estudo. 

 O primeiro dos nove cães submetidos à oclusão do vazamento com 

Onyx apresentou uma complicação – paraplegia – que foi observada 

quando o animal se recuperou da anestesia. O animal foi observado 

segundo as normas institucionais de cuidados com animais de laboratório 

por três dias, com esperança de reversibilidade espontânea. Como o animal 

não apresentou melhora, foi encaminhado para realização de TC para 

confirmação da oclusão do vazamento. Observou-se que a embolização 

havia sido satisfatória para oclusão do vazamento e as artérias lombares 

estavam repletas com Onyx® até sua parte mais distal.  

 No trabalho realizado por MARTY, 1998, os autores ressecaram um 

segmento da AA medindo 3 cm de comprimento e anastomosaram uma 

prótese de PTFE no local, em 15 cães. Apesar deste procedimento cortar o 

suprimento local das artérias lombares naquele segmento, não houve 

isquemia medular nos animais, demonstrando haver circulação colateral 

para a medula.  

 As imagens radiológicas do cão com paraplegia foram discutidas com 

o veterinário da Cleveland Clinic e chegou-se à conclusão de que havia sido 
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injetado  Onyx® em excesso, pois este havia progredido até os segmentos 

mais distais da artéria lombar com provável oclusão da  artéria radículo-

medular causando isquemia e déficit definitivo. Nos oito animais seguintes 

que foram submetidos à oclusão do vazamento, a quantidade de Onyx® 

utilizada foi apenas o suficiente para ocluir o orifício da endoprótese, 

aneurisma e terço proximal das artérias lombares. Este procedimento 

controlado de injeção somente foi possível por se tratar de um agente 

embolizante líquido com as características do Onyx (polimerização lenta e 

controlada). O aprendizado de que a oclusão deve ser apenas do orifício, 

terço proximal da artéria lombar e do aneurisma evidenciou que este tipo de 

injeção controlada não poderia ser realizado com o adesivo tissular 

(Histoacryl) devido à forma imprevisível de polimerização do mesmo. Após 

as modificações da técnica de injeção confirmou-se que o procedimento era 

seguro, pois não houve mais casos de isquemia medular transitória e nem 

mesmo definitiva nos oito cães restantes.  

 A incidência de isquemia medular após cirurgia de AAA em humanos 

é de apenas 0,25% em 3614 casos descritos no trabalho de SZILAGYI, 

1978. A sua ocorrência é imprevisível e inevitável, parcialmente devido à 

variabilidade da origem da artéria de Adamkiewicz e parcialmente devido à 

incerteza de suprimento sangüíneo das artérias colaterais. A etiologia é 

provavelmente multifatorial e inclui interferência no suprimento sangüíneo 

pélvico, prolongado clampeamento aórtico, hipotensão durante a cirurgia e 

embolização aórtica (ROSENTHAL, 1999). Classicamente, os sintomas de 

isquemia medular nas extremidades inferiores incluem déficits motores e 
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sensoriais associados à incontinência retal e vesical com conservação da 

sensação de vibração e proprioceptivas, refletindo lesão do corno anterior da 

medula espinhal (Fig 16). 

 

VÉRTEBRA

Artéria  
Segmentar 

Ramo 
espinhal 

 Artéria radicular

Artéria espinhal 
anterior 

Artérias espinhais posteriores 

Vaso coronal 

 
 
Fig 16. Suprimento sangüíneo extrínseco e intrínseco da medula espinhal. 
Área clara é perfundida pela artéria espinhal anterior e a sombreada 
perfundida  pelas artérias espinhais posteriores.  
 
 
 Similarmente como o que ocorre na cirurgia convencional, 

complicações neurológicas após o tratamento endovascular de AAA é uma 

situação rara. A incidência na literatura varia de 0 – 1% (BLUM, 1998; 

MACHAN, 1998; NOLTHENIUS, 1999; ZARINS, 1999; BUTH, 2000). Da 

mesma forma com que ocorre na cirurgia convencional no tratamento de 

AAA, o implante de endoprótese também, usualmente, preserva pelo menos 

uma artéria ilíaca interna. Quando o AAA envolve as artérias ilíacas comuns 
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até além da bifurcação, o implante de uma endoprótese com seu ramo distal 

ancorado na ilíaca comum resultará em um vazamento retrógrado. O método 

endovascular usual é a oclusão de uma artéria ilíaca comum e colocação de 

uma endoprótese aortomonoilíaca estendendo-se até a ilíaca externa. Um 

enxerto fêmoro-femoral é então realizado a fim de suprir de sangue os 

órgãos pélvicos e o membro inferior contralateral. Porém, esse tipo de 

enxerto tem a tendência em ocluir com o passar dos anos (LAMERTON, 

1985; CRIADO, 1993). Outra opção é realizar embolização nas duas artérias 

ilíacas internas e estender os ramos da endoprótese até as artérias ilíacas 

externas. Esse procedimento tem sido realizado em alguns centros e as 

complicações do método foram relatadas (RAZAVI, 2000; LEE, 2000; 

CYNAMON, 2000; SOULEN, 2000).  

 Em contraste ao AAA infra-renal, a incidência de isquemia medular 

após cirurgia aberta convencional ou tratamento endovascular para 

aneurisma da aorta torácica é muito mais alta e tem recebido maior atenção. 

A incidência encontrada na literatura varia entre 4,5 – 21% nos pacientes 

com aneurisma da aorta torácica descendente ou aneurismas tóraco-

abdominais tratados através da cirurgia aberta convencional (CRAWFORD, 

1986; COX, 1992). A etiologia foi multifatorial e a oclusão das artérias 

intercostais foi um fator importante. A artéria de Adamkiewicz é a de calibre 

maior e que supre a medula espinhal e usualmente se origina de uma das 

artérias intercostais. A oclusão das artérias intercostais pode precipitar uma 

isquemia medular e conseqüente paraplegia. A incidência real de déficit 

neurológico em reparo endovascular de aneurisma da aorta torácica é 
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desconhecida. Em duas séries a incidência foi de 3 casos entre 81 pacientes 

(MITCHELL, 1997) e quatro entre 118 pacientes (DAKE, 1998).  

 A análise histológica realizada nas peças removidas nos nove cães 

demonstrou a oclusão completa dos vazamentos com Onyx® e a ausência 

de recanalização, além de uma leve reação inflamatória local diferentemente 

do que é verificado no tratamento com Histoacryl®.  

 CANTER e cols., 2002, estudaram a resposta tissular após injeção de 

Histoacryl® no tratamento de hemangiomas e malformações arteriovenosas. 

Nas peças ressecadas após 48 horas foi observada intensa reação 

inflamatória com predomínio de leucócitos, além de trombose vascular. 

Havia uma descontinuidade do epitélio e da camada muscular da 

vasculatura local, indicando necrose mural. A análise das peças removidas 

após 30 dias da injeção do adesivo tissular demonstrou uma acentuada 

fibrose, composta por células gigantes tipo corpo estranho e células 

mononucleares além de ausência de uma clara demarcação das estruturas 

vizinhas. Nas peças removidas seis meses após a injeção do Histoacryl® foi 

observada fibrose com células tipo corpo estranho além de proliferação de 

células musculares lisas. 

 BROTHERS e cols., 1989, realizaram estudo experimental com 

Histoacryl® e observaram 50% de  recanalização vascular tardia. 

 A aplicação de Onyx® em pacientes que apresentarem vazamentos 

de endopróteses pode ser proposta desde que as considerações seguintes 

sejam respeitadas: 
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- injeção do Onyx realizada por profissional treinado com este 

tipo de material; 

- oclusão do vazamento, do aneurisma ou do segmento proximal 

da artéria envolvida no vazamento (vazamento Tipo II). 
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7. CONCLUSÕES 

 
1. Obteve-se sucesso na criação do modelo experimental 

em nove dos doze cães.  

2. A oclusão do vazamento com Onyx foi efetiva em 

todos os nove cães que sobreviveram à criação do 

aneurisma. 

3. A oclusão permaneceu estável até o final do estudo 

(quinta semana). 

4. A análise histológica do AAA demonstrou uma discreta 

reação inflamatória local à presença do Onyx® 
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Anexo 1 

 

Anexo 1 – Protocolo de coleta de dados do estudo animal 

 

PROTOCOLO 

 

1. Cão:                             2. Sexo:             3. Peso:   

 

 

I – CRIAÇÃO DO ANEURISMA COM VAZAMENTO 

a) Horário do início:   

b) Horário do término:    

c) Duração da criação do aneurisma:   

d) Duração da criação do vazamento:   

e) Angiografia: 

- comprimento da aorta:   

- diâmetro da aorta:     

- evidência de vazamento? Sim       Não  

- volume de contraste:    

 
II – OCLUSÃO DO VAZAMENTO (após uma semana) 

 
a) Duração do procedimento:    

b) Tomografia:  

- diâmetro do aneurisma:    

- vazamento:  presente    ausente  
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- lombares:    

- evidência de ruptura? Sim     Não  

c) Angiografia pré-oclusão:  

- evidência de vazamento?  

- lombares:    

 

d) Onyx:   ml 

e) DMSO:   ml 

f) Angiografia pós-oclusão: 

- ocluiu? Sim    Não  

- evidência de vazamento? Sim    Não  

 

III – SEGUIMENTO 

a) Tomografia: 

- diâmetro do aneurisma:   

- presença de vazamento? Sim    Não  

- lombares:   

- evidência de ruptura? Sim    Não  

 

IV – FIM DO ESTUDO 

a) Angiografia: 

- evidência de vazamento? Sim    Não  

-  lombares:    

 

b) Tomografia:  

- diâmetro do aneurisma:   

- presença de vazamento?  Sim    Não  

- lombares:   
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- evidência de ruptura?  Sim    Não   

 

c) Necrópsia:  

- evidência de ruptura?  Sim    Não  

- evidência de processo inflamatório retroperitoneal?  

      Sim      Não  

 

d) Análise histológica:        

          

          

          

          

           

 
 V – COMPLICAÇÕES 
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Anexo 2 

Anexo 2 - Distribuição de todos os animais submetidos à criação de AAA 

com vazamento, relacionando medidas da aorta, número de artérias 

lombares, quantidade de Onyx® injetado e tempo de estudo.  

 

CÃO DIÂMETRO 
DA AORTA 

COMPRIMENTO 
DA AORTA 

NÚMERO DE 
ARTÉRIAS 

LOMBARES 

COMPLICAÇÕES VOLUME 
DE ONYX 

INJETADO 

TEMPO DE 
ESTUDO 

457 0,9 mm 10 cm 1 par Óbito ao final do 
procedimento de 
criação do AAA. 

  

469 0,9 mm 11 cm 1 par Óbito ao final do 
procedimento de 
criação do AAA. 

  

470 0,9 mm 9,5 cm  Óbito ao final do 
procedimento de 
criação do AAA. 

  

398 0,8 mm 9,3 cm 1 par paraplegia 1,9 ml 11 dias 

418 0,8 mm 9,7 cm 1 par  0,6 ml Cinco 
semanas 

480 0,8 mm 9,4 cm 2 pares  0,8 ml Cinco 
semanas 

484 0,8 mm 9,0 cm 1 par  0,8 ml Cinco 
semanas 

481 0,9 mm 9,5 cm 2 pares  1,4 ml Cinco 
semanas 

471 0,9 mm 9,5 cm 2 pares  1,3 ml Cinco 
semanas 

468 0,8 mm 10,3 cm 1 par  0,6 ml Cinco 
semanas 

465 0,8 mm 9,2 cm 1 par  0,7 ml Cinco 
semanas 

477 0,9 mm 9,0 cm 2 pares  0,7 ml Cinco 
semanas 
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