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RESUMO: Objetivo:  Apresentação de modelo aperfeiçoado de prótese intraluminal sem sutura para
substituição segmentar da aorta.

Método:  Empregou-se anel de plástico, sulcado, multiperfurado, facilitando a fixação e confecção intra-
operatória da prótese vascular. Um paciente de 42 anos, do sexo masculino, portador de aneurisma
dissecante da aorta, tipo A, foi operado com técnica de Bental - De Bono, empregando-se tubo valvulado de
pericárdio bovino com implante proximal por meio de pontos separados e fixação distal sem sutura.

Resultados:  O modelo aperfeiçoado de anel facilitou a confecção e fixação da prótese vascular na aorta,
distalmente, sem sutura. O paciente operado evolui assintomático um ano após a operação.

Conclusão:  A prótese intraluminal aperfeiçoada facilitou a cirurgia de substituição segmentar da aorta.

DESCRITORES: Aneurisma dissecante, cirurgia. Aneurisma aórtico, cirurgia. Implante de prótese
vascular, métodos. Prótese vascular.

Otoni Moreira GOMES*,**, Eros Silva GOMES**, Marcos Pinotti BARBOSA***,
Liberato Sávio Siqueira de SOUZA****

As primeiras tentativas de substituição da pare-
de aórtica com um dispositivo intraluminar foram
descritas por ABBÉ (1), em 1894, e CARREL (2), em
1912. Como proposta de tratamento dos aneurismas
aórticos, BLAKEMORE et al. (3), em 1942, descre-
veram técnica sem sutura empregada por
VOOHREES et al. (4) em animais de laboratório.

O uso clínico da prótese sem sutura para trata-
mento do aneurisma aórtico foi relatado por STRONG
et al. (5), em 1979, e, posteriormente, por outros
autores (6-10), apresentando resultados com sucesso.

BERNARDES et al. (10) relataram a confecção

intra-operatória de prótese sem sutura para trata-
mento do aneurisma aórtico dissecante, usando
cilindro plástico, obtido de seringa de polipropileno,
e recoberto por tubo de Dacron, passando primeiro
pela luz do cilindro e dobrado sobre sua superfície
externa para recobrí-la.

Em publicação recente OZ et al. (11) apontaram
como limitação das próteses vasculares com anéis
sem sutura a impossibilidade do cirurgião aplicar os
anéis aos enxertos de sua preferência. O presente
trabalho descreve um modelo aperfeiçoado de anel
multiuso, de baixo custo, de fácil manuseio e dispo-
nível em vários diâmetros (Figura 1).
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A Figura 2 apresenta as fases de preparo intra-
operatório da prótese, com tubo biológico ou
inorgânico, a qual pode ser utilizada com anel em
uma ou nas duas extremidades, como na Figura 3.

Um paciente de 42 anos, do sexo masculino,
portador de aneurisma dissecante em aorta ascen-
dente foi operado no Hospital São João de Deus -
Divinópolis, MG, para realização de operação tipo
Bentall - De Bono  (12). Empregou-se um tubo
valvulado de pericárdio bovino (Comex Ltda - Belo
Horizonte - MG), confeccionado durante o ato cirúr-
gico, contendo uma prótese valvular mecânica (St.
Jude - USA) em sua extremidade proximal e um
anel (Comex Ltda - Belo Horizonte-MG) em sua
extremidade distal. A prótese foi implantada no anel
aórtico com pontos separados de fio de poliester 00
(Ethicon, São Paulo - SP) e sua extremidade distal
anastomosada sem sutura, sendo o anel fixado na
luz aórtica com seis pontos de fio de polipropileno
000 (Ethicon, São Paulo - SP) - passados, através
dos furos próprios do anel recoberto pelo tubo de
pericárdio bovino e exteriorizados pela parede da
aorta. A aorta foi, então, fixada sobre o anel com
fio de poliester 5 (Ethicon, São Paulo-SP). Concluiu-
se que o anel aperfeiçoado facilitou a operação, por
suas dimensões apropriadas e pela presença das
perfurações que facilitaram seu posicionamento
intraluminal e a fixação subsequente por constrição
da parede aórtica. Não foram necessários cuidados
adicionais de hemostasia per-operatória e o pós-

Fig. 1 - Anéis sulcados e multiperfurados para confecção de prótese
intraluminal.

operatório hospitalar transcorreu satisfatoriamente,
tendo a alta hospitalar ocorrido no 7º dia. O paciente
evolui assintomático, um ano após a operação.

Fig. 2 - Preparo da prótese para fixação intraluminal sem sutura.
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Fig. 3 - Implante intraluminal, sem sutura, de prótese contendo anéis
nas duas extremidades.
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ABSTRACT: Objective:  To report on an improved model of intraluminal sutureless prosthesis for partial
aortic replacement.

Method:  A grooved multidrilled plastic ring was employed to facilitate the intraoperative handcrafting of the
vascular prosthesis and its sutureless intraluminal fixation to the aorta. A 42 years old male patient with type
A Dissecting Aneurysm was treated by the Bentall - De Bono technique using a valved and ringed bovine
vascular prosthesis which was implanted in the aortic annulus with interrupted sutures and tied distally inside
the aorta.

Results: The improved ringed vascular prosthesis simplified the sutureless intraluminal anastomosis
procedure. The postoperative evolution was uneventfull and the patient remains asymptomatic one year after
the operation.

Conclusion: The improved ringed vascular prosthesis simplified the intraluminal sutureless procedure for
treatment of dissecting aneurysm of the aorta.

DESCRIPTORS: Aneurysm dissecting, surgery. Aortic aneurysm, surgery. Blood vessel prosthesis
implantation, methods. Blood vessel prosthesis.
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