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1 INTRODUÇÃO 
 
 

O aneurisma cerebral é uma dilatação patológica dos vasos cerebrais. Os 

dois fatores mais importantes para seu surgimento são a vulnerabilidade da 

parede arterial e o aumento do estresse hemodinâmico sobre a mesma. Estudos 

histopatológicos, utilizando técnica de coloração clássica, mostram que a falta da 

lâmina elástica interna com as camadas íntima, média e adventícia normais 

associados a presença de células inflamatórias do tipo polimorfonucleares, 

células plasmáticas e linfócitos são as características mais frequentes. Apesar 

dos avanços no conhecimento desta doença, o processo fisiopatológico 

envolvido na sua formação, atualmente, permanece desconhecido e 

controverso1,2. O aneurisma do tipo sacular é o mais frequente estando presente 

em aproximadamente 80 a 90% dos casos1,3. 

Estima-se que 0,5% a 6% da população seja portadora de um aneurisma 

cerebral e destes, cerca de 15% a 31% apresentam múltiplas lesões4,5. Em 

famílias, com dois ou mais indivíduos afetados, a prevalência chega a 10%3. 

Ruptura de aneurisma sacular é a maior causa de hemorragia subaracnóidea 

não-traumática sendo responsável por aproximadamente 85% dos casos6,7.  

Esta, por sua vez, possui taxa de mortalidade entre 32% a 67% e leva a 

sequelas físicas por longo prazo entre 10% a 20% dos sobreviventes4. A 

hemorragia cerebral é fatal em 10% a 15% dos pacientes antes que recebam 

qualquer atenção médica no ambiente hospitalar e aqueles que sobrevivem 

frequentemente ficam com algum comprometimento neurológico ou cognitivo8. 

Se não tratados, estes aneurismas apresentam média de 3,5% de 
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ressangramento a cada ano na primeira década com mortalidade por 

ressangramento tardio de 67%9,10. 

O aneurisma cerebral roto acomete mais frequentemente pacientes entre 

55 e 60 anos de idade sendo raro na infância e quando ocorre nesta faixa etária 

geralmente está presente em maiores de 10 anos11.  

  Os sintomas mais comuns do aneurisma cerebral são os decorrentes da 

hemorragia cerebral subaracnóideia causada por sua ruptura. O quadro 

apresenta-se de maneira súbita com forte cefaléia, náuseas, vômitos, regidez de 

nuca e diminuição do nível de consciência8.  

Há grande dificuldade em estudar esta enfermidade no que se refere a 

etiologia, fisiopatologia e tratamento devido, em parte, a sua extrema raridade 

em animais que potencialmente serviriam como modelos experimentais 

naturais12. Assim, maiores conhecimentos sobre seu comportamento e 

tratamento, dependem da disponibilidade de modelos experimentais de pesquisa 

que se assemelhem à sua morfologia e fisiologia13,14. Atualmente os resultados a 

longo prazo da embolização por via endovascular com molas apresentam graus 

variados de recanalização pós-tratamento . Desta forma o desenvolvimento de 

novas molas com maior potencial trombótico depende, também, da existência de 

modelos experimentais15. 

 Nosso objetivo foi produzir um modelo experimental estável de aneurisma 

sacular em artéria carótida comum de suínos utilizando veia jugular interna, com 

características que possibilitem seu uso no desenvolvimento de dispositivos 

endovasculares e no treinamento de novos cirurgiões. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

O objetivo primordial de um modelo experimental de aneurisma é 

reproduzir as características fisiopatológicas do aneurisma observado em 

humanos. A escolha do animal experimental é de crucial importância pois 

diferentes espécies possuem características inerentes a cada uma delas. 

Aspectos como manejo, ganho ponderal, tamanho e custo, as respostas à lesão 

vascular também são diferentes entre as espécies, assim como seus sistemas 

de fibrinólise e coagulação. Deste modo, vieses importantes podem ser gerados 

se estas características não forem observadas16. 

Estes modelos devem ser adequados para estudos hemodinâmicos, 

estudos patológicos e para avaliar a eficácia de procedimentos terapêuticos17,18. 

Têm surgido vários modelos experimentais matemáticos, informatizados, in vitro 

e in vivo. Estudos in vitro empregando vidro e moldes de silicone têm sido 

usados para estudar padrão de fluxo e características hemodinâmicas. Modelos 

matemáticos e informatizados também têm sido usados para estudar as 

propriedades mecânicas e hemodinâmicas dos aneurismas saculares. Contudo, 

em pesquisa laboratorial, certas funções não podem ser reproduzidas utilizando 

apenas esses modelos mecânicos e matemáticos. Estas funções têm alto grau 

de imprevisível biovariabilidade que somente podem ser demonstradas em um 

modelo orgânico12. Cinco tipos de animais têm sido usados para construção 

cirúrgica desses modelos de aneurisma que são coelho, rato, ovelha, cachorro e 

suínos10,13,19,20,21,22 



 16 

 Animais pequenos apresentam desvantagens como a necessidade, 

muitas vezes, de microscópio cirúrgico para seu manuseio. Além disso, o local 

de acesso arterial geralmente é sacrificado ao final de cada angiografia e a luz 

estreita dos vasos dificulta o curso dos dispositivos endovasculares que são 

representados pelo uso simultâneo de múltiplos microcatéteres,23,24. Grande 

parte dos coelhos não tolera o uso simultâneo em aorta de cateteres 

diagnósticos e cateteres balão. Morte relacionada a anestesia e paralisia de 

cordas vocais secundária a lesão do nervo laríngeo recorrente durante a 

dissecção cervical são problemas potenciais em coelhos. Devido a isso, 

pneumonia aspirativa hemorrágica ocorre após 2 dias de cirurgia em cerca de 

20% desses casos até em mãos experientes. Isto ocorre devido a disfunção da 

laringe ou dos músculos cervicais numa dissecção cervical extensa12. 

Os caninos têm crescimento limitado e possuem artérias periféricas com 

dimensões adequadas porém o sistema fibrinolítico do sangue é muito ativo 

quando comparado ao ser humano. Experimentos têm mostrado que coágulos 

ocluindo artérias caninas recanalizam em cerca de 12 horas o que pode ser a 

explicação para o usual alto padrão de perviedade desses aneurismas em 

modelos experimentais. No entanto, esta característica natural torna-se uma 

desvantagem para estudo da eficácia de dispositivos endovasculares. Esta 

característica torna difícil extrapolar os resultados dos estudos em modelo 

caninos para o tratamento de aneurismas humanos. Isto é particularmente 

importante em procedimentos que necessitam da trombose sanguínea ao redor 

de microbalões e molas para oclusão de sacos aneurismáticos. Além disso, a 

crescente resistência da sociedade contra a utilização de animais domésticos 

em experimentação tem tornado mais complexa sua utilização.  
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Os suínos possuem morfologia arterial, sistema fibrinolítico e sistema de 

coagulação similares aos do ser humano12,25,26. Esta semelhança hematológica 

permite extrapolar os resultados de estudos terapêuticos para aneurismas 

cerebrais de seres humanos. Além disso, são fáceis de lidar em laboratório, os 

vasos do pescoço são maiores facilitando o manuseio cirúrgico bem como teste 

de dispositivos endovasculares e são eticamente aceitáveis1,13,20. Assim, suínos 

têm sido largamente utilizados para construção e tratamento de aneurismas 

experimentais12.  

Existem vários modelos experimentais de aneurisma cerebral descritos.  

Uma análise mais detalhada de cada tipo será feita a seguir. 

 

ANASTOMOSE TÉRMINO-LATERAL ENTRE ARTÉRIA CARÓTIDA COMUM E 

BOLSA DE VEIA JUGULAR EXTERNA   

Esta foi a primeira técnica de construção cirúrgica de aneurismas 

cerebrais experimentais em animais de laboratório  sendo descrita por German e 

Black em 1954. Foi realizada em cães e consistiu na retirada de um segmento 

de veia jugular externa, fechamento de uma extremidade venosa com sutura 

contínua e anastomose da outra extremidade em artéria carótida comum. Neste 

modelo não houve padronizacão em relação ao tamanho dos aneurismas e 

tempo de seguimento. Também não foi citado o tamanho da arteriotomia27. Três 

anos mais tarde Black confeccionou arteriotomias e bolsas venosas com 

tamanhos diferentes em cães estabelecendo seguimento de uma semana e 

encontrou perviedade de 100% em aneurismas cujo o valor da bolsa venosa em 

milímetros cúbicos não excedia em 23,6 vezes o valor da área da arteriotomia 

em milímetros quadrados28. Técnica semelhante em coelhos utilizando 
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arteriotomia elípitica mostrou perviedade maior em relação a arteriotomia linear 

porém não houve padronização do tamanho da arteriotomia29. Uma técnica de 

anastomose mais complexa foi descrita por Guglielmi em suínos visando 

diminuir o tempo de clampeamento. Inicialmente foram feitas 12 suturas isoladas 

em formato circular, em seguida foi feita anastomose término-lateral entre 

segmento de veia jugular externa e artéria carótida comum íntegra utilizando 

estas suturas. Mantendo tempo de clampeamento arterial curto, foi feita incisão 

elíptica em parede arterial por dentro da luz do segmento venoso. Em seguida a 

boca venosa foi fechada produzindo o aneurisma sacular. Utilizando esta 

técnica, obteve-se 4,7% de trombose aneurismática após 3 a 4 dias de pós-

operatório13. 

 

ANASTOMOSE LÁTERO-LATERAL ENTRE ARTÉRIA CARÓTIDA COMUM E 

BOLSA DE VEIA JUGULAR EXTERNA   

Neste modelo, após a anastomose látero-lateral, são feitas ligaduras 

proximal e distal em veia jugular externa produzindo bolsa venosa. Há relatos 

em ovelhas com frequência de trombose de 39,6% mas não foi citado o tempo 

de acompanhamento de cada um desses animais. Não houve medição do 

tamanho da bolsa venosa nem do tamanho da arteriotomia22. Tambem foi 

realizado em cães com bolsa venosa de 2,5cm de comprimento porém não foi 

estudado perviedade a curto e médio prazos30. 

Yapor et al encontrou perviedade de 100% após 14 dias de seguimento em cães 

utilizando 320mg/dia de ácido acetilsalicílico no pós-operatório e padronizando 

arteriotomia com extensão longitudinal de 10 milímetros e extensão transversa 

de 1,5 milímetros31. 
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REMENDO COM SEGMENTO DE VEIA JUGULAR EXTERNA 

Aneurisma fusiforme também tem sido produzido através da realização de 

remendo de segmento de veia jugular externa em arteriotomia feita em artéria 

carótida comum direita de cães. Após quatro semanas os aneurismas 

confeccionados mantiveram-se pérvios17. 

 

INTERPOSIÇÃO DE PRÓTESE 

O modelo descrito interpõe segmento longo de prótese de 

politetrafluoretileno (PTFE) em artéria carótida comum de suínos causando 

tortuosidade. Em seguida é cofeccionada bolsa venosa com veia jugular e 

anastomose da mesma na prótese. A idéia básica é simular a tortuosidade dos 

vasos intracranianos de humanos. Não foi descrito qual veia jugular foi utilizada 

e os aneurismas foram embolizados imediatamente após sua confecção não 

havendo acompanhamento a médio e longo prazos32. 

 

CONFECÇÃO DE FÍSTULA ARTERIO-VENOSA 

  Black em 1963 confeccionou fístula arteriovenosa entre artéria carótida 

comum e veia jugular externa utilizando anastomose látero-terminal e 1 hora 

depois ligou o segmento venoso a certa distância da anastomose produzindo 

aneurisma saculares de diferentes tamanhos. Houve trombose em 30% dos 

aneurismas, os quais foram os maiores confeccionados. Não houve 

padronização de tempo de seguimento33. Byrne em 2004 modificou a técnica 

confeccionando anastomose látero-lateral e provocando estenose na veia de 

drenagem através de dois laços sequenciais com fio de seda. Após duas 
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semanas, foi colocado balão por via endovascular na veia de drenagem entre as 

duas estenoses ocluindo a mesma produzindo aneurisma que em um animal se 

manteve pérvio por 14 dias. A vantagem deste modelo foi permitir o 

espessamento da parede venosa antes da confeccão do aneurisma diminuido a 

possibilidade de ruptura aneurismática por deiscência da anastomose. Além 

disso, a oclusão da veia de drenagem por via endovascular possibilitou menos 

trauma cirúrgico para o animal bem como mais um acréscimo no treinamento 

endovascular de cirurgiões20. 

 

ANEURISMAS DE BIFURCAÇÃO 

 Existem os aneurismas confeccionados experimentalmente em 

bifurcações simulando os aneurismas cerebrais de bifurcação. Até recentemente 

esses modelos eram difíceis de produzir por causa da alta morbidade animal e 

trombose dos aneurismas. No passado se colocava uma bolsa venosa na 

bifurcação carotídea de ratos, na bifurcação entre artéria carótida externa e 

artéria tireóidea superior ou na bifurcação da anastomose entre artéria basilar e 

artéria lingual de cães. Atualmente a técnica cirúrgica mais comumente usada é 

a de  Forrest e O’Reilly. Nesta técnica, a artéria carótida comum esquerda é 

cruzada por trás da traquéia e anastomosada parcialmente de forma término-

lateral em artéria carótida comum direita. No espaço restante da anastomose 

parcial é anastomosada a bolsa venosa14. Em cães, aneurismas confeccionados 

em bifurcação carotídea com bolsa venosa apresentam frequência da trombose 

espontânea de 13,3% após 30 dias de seguimento34. Este modelo tende a 

apresentar menor frequência de trombose espontânea e menor endotelização no 

colo que os aneurismas confeccionados na parede da artéria carótida comum. A 
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desvantagem deste modelo é que somente um aneurisma pode ser criado em 

cada animal  e o fluxo sanguíneo cerebral é menor pois uma das artérias 

carótidas é sacrificada24.  

 

INTERPOSIÇÃO DE VEIA FEMORAL 

 Neste modelo, foram produzidos aneurismas experimentais em 41,6% dos 

ratos 21 dias após interposiçao de segmento de veia femoral em artéria carótida 

comum, no entanto eram aneurismas que não se prestavam para teste de 

dispositivos endovasculares pois tinham dimensões reduzidas. Houve trombose 

espontânea em 44% dos casos18.  

 

SECÇÃO PARCIAL DA PAREDE ARTERIAL 

Há relatos de produção de aneurismas seccionando camadas específicas 

da parede da artéria carótida comum em ratos. Não se observa formação 

aneurismática quando se secciona as camadas adventícia e média com 

permanência da integridade da camada endotelial. No entanto sempre há 

formação aneurismática quando se secciona a camada endotelial e média com 

integridade da camada adventicial. A vantagem deste método é a facilidade na 

execução e a produção imediata do aneurisma. Não houve acompanhamento a 

médio e longo prazos23. 

 

USO DE COLAGENASE 

Neste modelo injeta-se colagenase com agulha fina localmente na 

camada adventícia da artéria fragilizando a parede e produzindo aneurisma. 

Miskolczi em 1998 fez esta técnica em artéria carótida comum de coelhos 
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mostrando formação aneurismática em 20% dos casos. Nesta mesma pesquisa 

houve formação aneurismática em 100% dos casos quando realizado em artéria 

tireóidea superior no entanto em 60% destes houve trombose espontânea e   

60% de hemorragias menores. Há a hipótese de que houve menos formação 

aneurismática na artéria carótida comum porque a parede desta artéria é mais 

espessa. A vantagem deste modelo é a rapidez na confecção. Uma limitação 

deste modelo é a possibilidade de formação de tecido cicatricial induzido pelos 

efeitos enzimáticos. Este tecido poderia comprometer um maior crescimento 

aneurismático ou alterar a complacência do aneurisma pré-existente. Outra 

limitação é a maior facilidade em induzir aneurismas em artérias menores que 

em artérias maiores diminuindo a utilidade deste modelo em animais maiores35.  

 

USO DE ELASTASE 

Neste modelo injeta-se elastase na parede da artéria carótida comum de 

coelhos fragilizando a mesma. Sasaki em 2004 não observou nenhuma 

formação aneurismática quando a elastase foi injetada na parede arterial íntegra. 

No entanto, após retirada prévia da camada adventícia, a injeção formou 

aneurisma em todos os casos. Houve ruptura nas primeiras horas nos casos em 

que a diluição de elastase era de 1:1 em solução fisiológica. A desvantagem 

deste modelo é que a elastase é menos potente que a colagenase diminuindo a 

chance de produzir aneurismas. Além disso a análise histológica destes 

aneurismas  difere dos aneurismas naturais uma vez que demonstra reação 

inflamatória aguda com infiltrado de leucócitos polimorfonucleares e necrose 

provalmente relacionados a destruição enzimática. As vantagens deste modelo é 

que os aneurismas são de fácil e rápida preparação36. Mais recentemente foram 



 23 

produzidos aneurismas saculares em artéria carótida comum de camudongos 

sem a necessidade de retirar camadas da parede arterial. A artéria carótida 

comum foi banhada em elastase por 20 minutos e posteriormente ligada 

distalmente. Esta técnica mostrou-se mais simples e fácil de ser executada1. 

Visando produzir aneurismas maiores utilizando colagenase, Ding em 2010 

confeccionou fístula entre artéria carótida comum direita e coto proximal de veia 

jugular externa direita de coelhos e manteve pérvia por 4 semanas produzindo 

dilatação arterial. Em seguida, a artéria carótida comum direita foi ligada 

distalmente associada à interrupção temporária do fluxo próximo à sua origem. 

Após esta fase, colagenase foi infundida na luz arterial produzindo aneurismas 

maiores que o grupo controle do estudo37. 

 

USO DE PAPAÍNA 

Nesta técnica a artéria carótida comum direita de coelhos foi ligada 

distalmente e clampeada de forma temporária proximalmente. Em seguida  

papaína foi infundida na luz arterial proximalmente à ligadura por 20 minutos 

obtendo-se  produção de aneurismas em 100% dos casos38. 

 

USO DO LASER 

Neste modelo faz-se arteriotomia em artéria carótida comum e aplicação 

do laser no endotélio objetivando fragilizar a parede arterial com formação do 

aneurisma. Hartz et al em 1987 fez esta técnica em coelhos  encontrando, 8 

semanas após o uso do laser, aneurisma em somente 10% dos animais. Este 

aneurisma era fusiforme e ocorreu na parede posterior do vaso em que foi 

aplicado o laser. Este foi ressecado para análise histológica não sendo 
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acompanhado a curto ou médio prazo. A análise histológica observou extensa 

necrose de coagulação e lesão da lâmina elástica interna envolvendo camada 

média poupando as camadas íntima e adventícia39. 
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4 OBJETIVO 
 
 

O objetivo deste estudo é desenvolver um modelo experimental estável 

de aneurisma sacular em carótida de suínos utilizando veia jugular interna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 31 

 
5 ARTIGO CIENTÍFICO EM PORTUGUÊS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 32 

 
Modelo experimental estável de aneurisma sacular em artéria 
carótida de suínos utilizando veia jugular interna  
 
Severino Lourenço da Silva Júnior MD1 ; Guilherme Benjamin Brandão Pitta, MD, 
PhD2 
  
1 Programa de Pós-Graduação em Ciências Cirúrgicas, Faculdade de Medicina, 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Porto Alegre, RS, Brasil. 
 
2. Professor, Programa de Pós-Graduação em Ciências Cirúrgicas, UFRGS, 
Porto Alegre, RS, Brazil.  
 
Título abreviado: Modelo experimental de aneurisma em artéria carótida de 
suínos  
 
Categoria: Vascular 
 
Autor para correspondência: 
Severino Lourenço da Silva Júnior 
Avenida Carmela Dutra, 294, Apartamento 604, Centro 
CEP 48903530 – Juazeiro,BA,Brazil 
E-mail:juniormedico@yahoo.com.br 
Tel: +55-87-8836-2435 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 33 

 
RESUMO 

 
Objetivo: Desenvolver um modelo experimental estável de aneurisma sacular 

em carótida de suínos utilizando veia jugular interna. 

Materiais e Métodos: Em 12 suínos sadios, com peso variando entre 25 e 

50kg, sendo 5 machos e 7 fêmeas, foi confeccionado aneurisma na artéria 

carótida comum direita. Após arteriotomia elípitica foi realizada anastomose 

término-lateral com coto distal de veia jugular interna. O volume do aneurisma 

era calculado de maneira que o valor não excedia em 27 vezes o valor da área 

da arteriotomia. Após 6 dias era realizada angiografia e a análise microscópica 

dos aneurismas para avaliar perviedade, trombose parcial ou total dos mesmos.  

Resultados: Houve ganho de peso significante dos suínos no intervalo de 

tempo entre a confecção do aneurisma e a angiografia (p=0,04). Foi observada 

perviedade aneurismática em 10 suínos (83%). Ocorreu infecção de ferida 

operatória em 2 animais (16,6%) ambas com início de aparecimento 3 dias após 

a confecção do aneurisma. Após análise histológica dos aneurismas, foram 

detectados trombos ocluindo parcialmente a luz aneurismática em 9 suínos 

(75%). Nesses animais observou-se que em média 9% da luz aneurismática 

estava preenchida por trombos. 

Conclusão: O modelo experimental estável de aneurisma sacular em carótida 

de suínos utilizando veia jugular interna foi desenvolvido. 

 

Palavras chave: Aneurisma; artéria carótida comum; suínos 

 



 34 

 
 
INTRODUÇÃO 
 

O aneurisma cerebral é uma dilatação patológica dos vasos cerebrais. Os 

dois fatores mais importantes para seu surgimento são a vulnerabilidade da 

parede arterial e o aumento do estresse hemodinâmico sobre a mesma. Estudos 

histopatológicos, utilizando técnica de coloração clássica, mostram que a falta da 

lâmina elástica interna com as camadas íntima, média e adventícia normais 

associados a presença de células inflamatórias do tipo polimorfonucleares, 

células plasmáticas e linfócitos são as características mais frequentes. Apesar 

dos avanços no conhecimento desta doença, o processo fisiopatológico 

envolvido na sua formação, atualmente, permanece desconhecido e 

controverso1,2. O aneurisma do tipo sacular é o mais frequente estando presente 

em aproximadamente 80 a 90% dos casos1,3. 

Estima-se que 0,5% a 6% da população seja portadora de um aneurisma 

cerebral e destes, cerca de 15% a 31% apresentam múltiplas lesões4,5. Em 

famílias, com dois ou mais indivíduos afetados, a prevalência chega a 10%3. 

Ruptura de aneurisma sacular é a maior causa de hemorragia subaracnóidea 

não-traumática sendo responsável por aproximadamente 85% dos casos6,7.  

Esta, por sua vez, possui taxa de mortalidade entre 32% a 67% e leva a 

sequelas físicas por longo prazo entre 10% a 20% dos sobreviventes4. A 

hemorragia cerebral é fatal em 10% a 15% dos pacientes antes que recebam 

qualquer atenção médica no ambiente hospitalar e aqueles que sobrevivem 

frequentemente ficam com algum comprometimento neurológico ou cognitivo8. 

Se não tratados, estes aneurismas apresentam média de 3,5% de 
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ressangramento a cada ano na primeira década com mortalidade por 

ressangramento tardio de 67%9,10. 

O aneurisma cerebral roto acomete mais frequentemente pacientes entre 

55 e 60 anos de idade sendo raro na infância e quando ocorre nesta faixa etária 

geralmente está presente em maiores de 10 anos11.  

  Os sintomas mais comuns do aneurisma cerebral são os decorrentes da 

hemorragia cerebral subaracnóideia causada por sua ruptura. O quadro 

apresenta-se de maneira súbita com forte cefaléia, náuseas, vômitos, regidez de 

nuca e diminuição do nível de consciência8.  

Há grande dificuldade em estudar esta enfermidade no que se refere a 

etiologia, fisiopatologia e tratamento devido, em parte, a sua extrema raridade 

em animais que potencialmente serviriam como modelos experimentais 

naturais12. Assim, maiores conhecimentos sobre seu comportamento e 

tratamento, dependem da disponibilidade de modelos experimentais de pesquisa 

que se assemelhem à sua morfologia e fisiologia13,14. Atualmente os resultados a 

longo prazo da embolização por via endovascular com molas apresentam graus 

variados de recanalização pós-tratamento . Desta forma o desenvolvimento de 

novas molas com maior potencial trombótico depende, também, da existência 

modelos experimentais15. 

 Nosso objetivo foi produzir um modelo experimental estável de aneurisma 

sacular em artéria carótida comum de suínos utilizando veia jugular interna, com 

características que possibilitem seu uso no desenvolvimento de dispositivos 

endovasculares e no treinamento de novos cirurgiões. 

 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
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Esta pesquisa foi um estudo descritivo para o desenvolvimento de um 

modelo experimental em animais aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

da Universidade Estadual de Ciências da Saúde (UNCISAL), Maceió, AL sob  o 

protocolo n° 62-A e pelo Comitê de Ética em Estudos Humanos e Animais da 

Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF), Petrolina, PE, sob 

protocolo n⁰"03031103. 

A pesquisa foi feita com 12 suínos da raça Landrace com idade entre 8 a 

10 semanas provenientes do Campus Zona Rural do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano.  

O estudo foi realizado em duas fases. A primeira fase consistiu na 

confecção de um aneurisma na artéria carótida comum direita e foi realizada no 

Centro de Cirurgia Experimental e Biotério da Universidade de Ciências da 

Saúde de Alagoas (UNCISAL) e no Laboratório de Cirurgia Experimental da 

Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF).  

Após a primeira fase os animais eram alojados no Campus Zona Rural do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, 

supervisionados por veterinários, até o retorno ao Hospital Veterinário da 

UNIVASF, após 6 dias, para execução da segunda fase do estudo. Nesta 

segunda fase era realizada angiografia do aneurisma e ressecção do mesmo 

para estudo histológico. 

A análise histológica foi realizada no Serviço de Anatomia Patológica do 

Hospital Universitário Prof. Edgard Santos da Universidade Federal da Bahia. 

 

CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 
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Antes da realização do experimento, foram definidos como critérios de 

inclusão: 

a) Suínos (Sus domesticus) da raça Landrace sem intervenção prévia;  

 
AMOSTRAGEM 
 

A técnica de amostragem utilizada foi do tipo amostra não-probabilística 

por conveniência. 

 
PROCEDIMENTOS 
 
PROCEDIMENTO ANESTÉSICO 
 

Nas duas fases do trabalho os suínos foram submetidos a anestesia geral 

antes dos procedimentos cirúrgicos. Inicialmente eram mantidos em dieta zero 

por 12 horas e pesados antes de iniciar a anestesia. A anestesia dos animais 

seguiu o protocolo de anestesia geral para suínos do Centro de Cirurgia 

Experimental e Biotério da UNCISAL. 

 Era feita medicação pré-anestésica com administração de atropina 

0,04mg/Kg por via subcutânea seguida de Ketamina 15mg/Kg associado a 0,2 

mg/Kg de Midazolam  por via intramuscular.  Em seguida a veia marginal da 

orelha era puncionada com cateter Abocath nº 20 para infusão de solução 

fisiológica 0,9% a 20 ml/kg/hora e para ser proferida a indução anestésica. A 

indução foi feita com thiopental sódico na dose de 12,5mg/Kg até a perda do 

reflexo laringo traqueal. Além disso, eram fixados brincos de plástico na orelha 

direita para identificação de cada animal.  Após indução, o suíno era entubado 
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com sonda endotraqueal e ventilado com volume corrente de 15 ml/kg numa 

freqüência de 12 a 15 incursões respiratórias por minuto. A anestesia inalatória 

era mantida com isoflurano a 2% e ventilação a 100% de O2. Durante o 

procedimento anestésico foram avaliados os seguintes parâmetros por 

monitorização não invasiva: freqüência cardíaca, freqüência respiratória,pressão 

arterial sistólica e diastólica. 

  

PROCEDIMENTO CIRÚRGICO 
 

Na primeira fase o animal foi posicionado em decúbito dorsal e submetido 

a injeção de 1g de Cefalotina por via endovenosa. Em seguida procedia-se 

incisão mediana em face anterior do pescoço estendendo-se 5cm abaixo da 

mandíbula até o início do esterno. Após dissecção dos planos musculares 

abordava-se a artéria carótida comum e veia jugular interna à direita (Figura 1). 

Administrou-se heparina não-fracionada 100U/kg por via endovenosa. 

 
Figura 1 – Artéria carótida comum, nervo vago e veia jugular interna 

 
 



 39 

Procedeu-se incisão elíptica longitudinal em artéria carótida comum com 

diâmetro longitudinal igual a 7mm e diâmetro transversal igual a 2 mm. A área da 

abertura arterial foi calculada baseado na fórmula de uma elípse A=  (A-

área, π= 3,14159265, a= metade do valor do diâmetro longitudinal, b=metade do 

valor do diâmetro transversal) (Figura 2) onde o valor foi anotado em milímetros 

quadrados. 

 
Figura 2 – Cálculo da área da arteriotomia e do volume da bolsa venosa 

 
Em relação à veia jugular interna fez-se secção transversal da mesma 

com ligadura do coto proximal utilizando fio algodão 3-0. A seguir foi realizada 

anastomose término-lateral entre coto distal e artéria carótida comum 

confeccionando, assim, uma fístula arteriovenosa com fio prolipropileno 6-0 

(Figura 3). A seguir procedeu a ligadura da fístula a uma distância tal da 

anastomose que o valor do volume do aneurisma formado, fosse igual a 27 

vezes maior que o valor da área da arteriotomia elípitica (Figura 4). O volume do 

aneurisma foi calculado em milímetros cúbicos baseado no volume de um 

cilindro de acordo com a formula  . (V=volume, π= 3,14159265, r=raio 

e H=altura)(Figura 2).           Após este momento observamos o preenchimento 

do aneurisma por sangue e a cervicotomia foi fechada por planos. A anestesia 

inalatória foi suspensa e o suíno foi acordado da anestesia.  
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Figura 3- Anastomose entre coto distal de veia jugular interna e artéria carótida comum 

 

 
Figura 4- Aneurisma confeccionado após ligadura do coto venoso distal 

 

 

 

 

VARIÁVEL PRIMÁRIA 
 

 A variável primária foi definida como a freqüência de perviedade 

aneurismática e foi avaliada na fase II do trabalho. Seis dias após confecção do 

aneurisma foi realizada angiografia do aneurisma. Os suínos eram novamente 

submetidos a anestesia geral e confecção de incisão mediana em face anterior 

do pescoço estendendo-se 5cm abaixo da mandíbula até o início do esterno. 

Após dissecção dos planos musculares abordava-se a artéria carótida comum 

direita proximalmente, colocava-se um cateter vesical n⁰ 6 no lumen da artéria 

carótida comum proximal, injetava-se 20ml de contraste iodado e era feita a 
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angiografia utilizando aparelho simples de radiografia (Figura 5). Foi considerado 

aneurisma pérvio aquele que foi totalmente preenchido por contraste. A 

presença de trombose parcial foi caracterizada pela falha de enchimento parcial 

do aneurisma enquanto que trombose total foi caracterizada pela falha de 

enchimento total do aneurisma. 

 

 
Figura 5- Cateterização da artéria carótida comum para angiografia 

 
 
 
VARIÁVEIS SECUNDÁRIAS 
 

As variáveis secundárias foram: 

• Média do tempo de confecção do aneurisma;  

Foi medido em minutos através de um cronômetro manuseado pelo 

circulante da sala. A partir do momento que foi iniciada a incisão o 

cronômetro foi iniciado e somente foi registrado o final do tempo no 

momento que foi confeccionado o último ponto da pele. 

• Média de diâmetro da artéria carótida comum;  

Foi medido em milímetros com paquímetro durante a confecção do 

aneurisma. 



 42 

• Média de diâmetro da veia jugular interna;  

Foi medido em milímetros com paquímetro durante a confecção do 

aneurisma. 

• Média do tempo de clampeamento da artéria carótida comum; 

Foi medido em minutos através de um cronômetro manuseado pelo 

circulante da sala. A partir do momento que foi realizado o primeiro 

clampeamento na artéria carótida comum o cronômetro foi iniciado e 

somente foi registrado o final do tempo no momento que foi retirado o 

último clampe. 

• Média do comprimento da bolsa venosa; 

Foi medido em milímetros na primeira fase conforme técnica 

descrita anteriormente no tópico procedimentos. 

• Média do volume do saco aneurismático; 

Foi medido em milímetros cúbicos na primeira fase conforme 

técnica descrita anteriormente no tópico procedimentos. 

• Frequência de hemorragia; 

Definido como a perda de sangue através da ferida operatória. 

• Frequência de hematoma 

Foi definido como coleção de sangue bem localizada em 

compartimentos superficial ou profundo da ferida operatória.   

• Frequência de ruptura; 
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Foi definido como ruptura da sutura vascular levando a uma 

hemorragia de difícil controle com curativo compressivo ou a um 

hematoma volumoso com compressão de vias aéreas. Na suspeita de 

ruptura o animal seria reoperado para confirmação do diagnostico e 

tratamento do mesmo.  

• Frequência de pseudoaneurisma; 

Definido como coleção sanguínea contida por tecidos vizinhos que 

formam uma cápsula fibrosa com fluxo turbilhonar em seu interior. Na 

suspeita do mesmo, o animal seria reoperado para confirmação do 

diagnóstico e tratamento. 

• Frequência de infecção; 

Definido como presença de secreção purulenta na ferida operatória 

em nível superficial ou profundo.  

• Tempo de aparecimento da infecção; 

Foi definido como o tempo entre a confecção do aneurisma (Fase I) 

e o diagnóstico da infecção.  

• Frequência de deiscência de sutura da pele; 

Definido como abertura espontânea da sutura da pele com 

separação da bordas da pele no período pós-operatório.  

• Frequência de distúrbio neurológico; 

Foi caracterizado como algum déficit motor em membros ou 

alguma mudança no comportamento do suíno que fosse identificado 

após a fase I.  
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• Frequência de trombose à análise histológica; 

Após a realização da angiografia, retiramos a peça em bloco 

contendo artéria carótida comum e aneurisma (Figura 6). A seguir o 

suíno era submetido a eutanásia com dose tóxica de Tiopental 

SódicoR a 2,5% numa quantidade de 4mg/kg e pela infusão de um 

relaxante muscular de longa duração (PancurônioR ), ambos por via 

venosa. Os aneurismas eram encaminhados para imersão em parafina 

e laminação com micrótomo. Os cortes foram feitos transversalmente 

e obtivemos 03 lâminas de cada aneurisma sendo uma da porção 

proximal, outra da porção média e por último da porção distal (Figura 

7). O corante para execução das lâminas foi a Hematoxilina-Eosina. A 

análise de cada peça era feita pelo mesmo patologista que verificava a 

existência de trombo e as características histológicas do mesmo.  

 

 

Figura 6- Retirada em bloco do aneurisma e artéria carótida comum 
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Figura 7- Cortes transversais no aneurisma 

 

 

• Percentagem da luz aneurismática preenchida por trombos   

O cálculo foi feito da forma descrita a seguir. Cada uma das três 

lâminas de cada aneurisma era fotografada no microscópio (Figura 8). 

Através da fotografia, utilizando o programa ImageJ 1.44º ( EUA 

National Institutes of Health, Bethesda, Maryland, 1997) medimos a 

área da luz aneurismática (Figura 9) e a área ocupada por trombo na 

luz aneurismática  (Figura 10). Fazendo regra de três calculamos a 

percentagem da área da luz aneurismática preenchida por trombos em 

cada lâmina. A seguir, somamos esta percentagem da luz 

aneurismática ocupada por trombos de cada uma das três lâminas e 

obtivemos um valor que estimou a percentagem da luz aneurismática 

total preenchida por trombos. 

Consideramos que a luz do aneurisma em cada uma das três 

lâminas representava 33,33% da luz total do aneurisma. 
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Figura 8- Fotografia da lâmina histológica do aneurisma 

 

 
Figura 9- Medição da área da luz aneurismática 
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CÁLCULO DO TAMANHO DA AMOSTRA 
 

O tamanho da amostra foi determinado baseando-se em estudos 

semelhantes realizados previamente. Assim foram utilizados 12 suínos nesta 

pesquisa16,17,18,19.   

 

ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 
Figura 10- Medição da área do trombo 
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 Os dados foram coletados num formulário padronizado e armazenados 

numa planilha de dados eletrônica (Microsoft Excel® 2007. Redmond, WA, 

EUA).  Foi utilizado um intervalo de confiança de 95%20. O aplicativo utilizado foi 

o GraphPad Instat® Versão 3.06 de 32 bit para Windows (criado em 5 de 

setembro de 2003). Para as variáveis numéricas foi utilizado o Teste T de 

Student. Para o estudo de correlação entre as variáveis categóricas foi utilizado 

o Teste de Fisher21. O valor de P considerado estatisticamente significativo foi 

P<0,05. 

 

 
RESULTADOS 
 
 Os 12 animais submetidos a confecção do aneurisma sobreviveram ao 

experimento. Foram utilizados 7 fêmeas (58,3%) e 5 machos (41,6%). 

 O peso médio dos animais durante a confecção do aneurisma foi de 38,8  

⁺₋"5,4 kilogramas e durante a angiografia 40 ⁺₋"6,3 kilogramas. Houve ganho de 

peso significante no intervalo de tempo entre a confecção do aneurisma e a 

angiografia (p=0,04). 

 Não foram observadas complicações maiores como hemorragia, 

hematoma, pseudoaneurisma ou distúrbio neurológico. Foi observada infecção 

de ferida operatória em 2 animais (16,6%) ambas com início de aparecimento 3 

dias após a cirurgia (Tabela 1). 
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 O tempo médio de confecção do aneurisma foi de 130,7 ⁺₋"7 minutos e o 

tempo médio de clampeamento foi de 33,8 ⁺₋"1,3 minutos. 

 Foram avaliados o diâmetro da artéria carótida comum e veia jugular 

interna bem como o comprimento da bolsa venosa e volume da bolsa venosa 

(Tabela 2). 

 
!

 
 

Em relação à variável primária foi observado que 83% dos aneurismas 

encontravam-se pérvios à angiografia (Figura 11) (Tabela 3). Trombose 

aneurismática à angiografia foi evidenciada em 2 animais (16,6%) sendo que um 
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deles demonstrava trombos preenchendo parcialmente a luz\(Figura 12) e outro 

trombose total (Figura 13). Esses dois animais eram fêmeas. 

 

 
Figura 11- Angiografia mostrando aneurisma pérvio 
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Figura 12- Angiografia mostrando trombose parcial do aneurisma 

 

 

 

 

 

 
Figura 13- Angiografia mostrando trombose total do aneurisma 

 

Após análise histológica dos aneurismas foram detectados trombos 

ocluindo parcialmente a luz em 9 suínos ( 75%) (Tabela 4) . Nesses animais 
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observou-se que em média 9% da luz aneurismática total estava preenchida por 

trombos (Tabela 5). 55,5% dos casos de trombose, nesta análise, ocorreu nas 

fêmeas e 44,4% nos machos.   

 

 

 

 

 

Nos 2 animais com trombose à angiografia (100%) foi observada 

trombose na análise histológica. Dos 9 animais que apresentavam trombose na 

análise histológica  2 (22,2%) apresentavam trombose na angiografia. 

Os 2 animais com trombose à angiografia não apresentaram os maiores 

percentuais de luz aneurismática com trombose na análise histológica (Tabela 6) 
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Nos 9 animais com trombose aneurismática após análise histológica os 

trombos exibiam características de formação recente com aglomerado de 

hemácias sendo permeado por infiltrado mononuclear configurando trombos 

recentes. Não foram vistos áreas de organização ou deposito de fibrina 

(Figura14). 

 
                                     Figura 14 – Aspecto histológico do trombo recente 

 
 
DISCUSSÃO 
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 Os modelos experimentais animais têm sido utilizados há décadas tanto 

no estudo da história natural dos aneurismas arteriais quanto na avaliação do 

resultado do tratamento dos mesmos. Alguma características distinguem estes 

modelos, como o tamanho dos animais de experimentação, a forma de produção 

do aneurisma, a localização do mesmo, entre outras. Mas o objetivo destes 

modelos é quase sempre o mesmo, qual seja: imitar a forma com que a 

patologia aneurismática se apresenta em humanos.  

Alguns modelos conseguem se aproximar disso quando se analisa 

histologicamente a peça, outros quando se observa a progressão do diâmetro e 

a tendência a ruptura e outros nas dimensões dos vasos e do aneurisma. 

Entretanto, não se observa modelo que apresente todas as características do 

aneurisma arterial observado em humanos22.  

Esses modelos tentam reproduzir as características histológicas, 

geométricas, hemodinâmicas e fisiopatológicas dos aneurismas cerebrais de 

humanos23. Estes devem ser adequados para estudos hemodinâmicos, estudos 

patológicos e para avaliar a eficácia de procedimentos terapêuticos24,25. Têm 

surgido vários modelos experimentais matemáticos, informatizados, in vitro e in 

vivo. Estudos in vitro empregando vidro e moldes de silicone têm sido usados 

para estudar padrão de fluxo e características hemodinâmicas. Modelos 

matemáticos e informatizados também têm sido usados para estudar as 

propriedades mecânicas e hemodinâmicas dos aneurismas saculares. Contudo, 

em pesquisa laboratorial, certas funções não podem ser reproduzidas utilizando 

apenas esses modelos mecânicos e matemáticos. Estas funções têm alto grau 

de imprevisível biovariabilidade que somente podem ser demonstradas em um 

modelo orgânico12. Cinco tipos de animais têm sido usados para construção 
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cirúrgica desses modelos de aneurisma que são coelho, rato, ovelha, cachorro e 

suínos10,13,19,26,27,28. Animais pequenos apresentam desvantagens como a 

necessidade, muitas vezes, de microscópio para seu manuseio. Além disso, o 

local de acesso arterial geralmente é sacrificado ao final de cada angiografia e a 

luz estreita dos vasos dificulta o curso dos dispositivos endovasculares que são 

representados pelo uso simultâneo de múltiplos microcatéteres29,30. Grande 

parte dos coelhos não tolera o uso simultâneo em aorta de cateteres 

diagnósticos e cateteres balão. Morte relacionada a anestesia e paralisia de 

cordas vocais secundária a lesão do nervo laríngeo recorrente durante a 

dissecção cervical são problemas potenciais em coelhos. Devido a isso 

pneumonia aspirativa hemorrágica ocorre após 2 dias de cirurgia em cerca de 

20% desses casos até em mãos experientes. Isto ocorre devido a disfunção da 

laringe ou dos músculos cervicais numa dissecção cervical extensa. Nos caninos 

o sistema fibrinolítico do sangue é muito ativo quando comparado ao ser 

humano. Experimentos têm mostrado que coágulos ocluindo artérias caninas 

recanalizam em cerca de 12 horas o que pode ser a explicação para o usual alto 

padrão de perviedade desses aneurismas em modelos experimentais. No 

entanto, esta característica natural torna-se uma desvantagem para estudo da 

eficácia de dispositivos endovasculares. Esta característica torna difícil 

extrapolar os resultados dos estudos em modelo caninos para o tratamento de 

aneurismas humanos. Isto é particularmente importante em procedimentos que 

necessitam da trombose sanguínea ao redor de microbalões e molas para 

oclusão de sacos aneurismáticos. Optamos por suínos pois possuem sistema 

fibrinolítico e sistema de coagulação similares aos do ser humano12,31. Esta 

semelhança hematológica permite extrapolar os resultados de estudos 
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terapêuticos para aneurismas cerebrais de seres humanos. Além disso, são 

fáceis de lidar em laboratório, os vasos do pescoço são maiores facilitando o 

manuseio cirúrgico e teste de dispositivos endovasculares e são eticamente 

aceitáveis1,13,19. Estudos comparativos demonstraram que o sistema fibrinolítico 

e de coagulação de primatas não-humanos tem mais similaridade com o 

humano quando comparado com o de cães e suínos. No entanto, a utilização de 

primatas em experimentação tem se tornado difícil em função de entraves 

éticos32. 

Em nosso trabalho não pareceu haver superioridade ou diferenças 

importantes relacionadas ao sexo assim como descrito na literatura33. 

Observamos ganho significante de peso (p=0,04) dos suínos no intervalo 

entre a confecção do aneurisma e a angiografia de controle fato que pode ser 

um limitador técnico para pesquisas que necessitem de seguimento a longo 

prazo. Animais geneticamente modificados, com crescimento retardado 

permitiriam este seguimento. Baixo custo e fácil manejo são aspectos 

importantes na escolha do modelo experimental. Nós utilizamos suínos com 

peso médio de 38,8 kilogramas e com seguimento curto, portanto não 

observamos dificuldades importantes neste aspecto.   

Em nosso estudo não observamos nenhuma complicação maior após 

confecção do aneurisma havendo diferença de alguns trabalhos que mostram 

índices de até 14,2% de hemorragia13,30.   

Encontramos, em nossa pesquisa, um índice de infecção em ferida 

operatória (16,6%) semelhante a trabalhos que utilizaram cães (11,1%). 

Consideramos um bom resultado tendo em vista que os suínos, pela observação 
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do comportamento nas baias, parecem ter menos higiene em relação aos 

cães16. 

O diâmetro médio da artéria carótida comum foi de 5,3mm sendo, 

portanto, compatível para uso dos dispositivos endovasculares diagnósticos e 

para embolização utilizados em seres humanos. 

Encontramos 83,4% de perviedade do aneurisma. Mossman em 2008 

também utilizou veia jugular interna e técnica semelhante obtendo 100% de 

perviedade imediata. Porém fez embolização imediatamente após a confecção 

não acompanhando perviedade a curto ou médio prazo33. Perviedade por tempo 

prolongado é uma característica importante na escolha modelo experimental. 

Quanto mais tempo o aneurisma experimental se mantém pérvio, possivelmente, 

maior será sua semelhança macro e microscópica aos aneurismas crônicos 

presentes em humanos. Além disso há a possibilidade de estudar sua 

velocidade de crescimento e tempo para ruptura. Outro aspecto importante é a 

possibilidade de se programar adequadamente, neste intervalo de tempo, para 

realização de embolizações programadas visando teste de novas molas e 

treinamento de novos cirurgiões. 

As técnicas descritas usadas para criação de aneurismas experimentais 

são variadas34. A maioria dos trabalhos, que utiliza técnica de anastomose 

semelhante a nossa, usa a veia jugular externa para confecção do 

aneurisma13,35,36. Em alguns houve trombose espontânea do aneurisma 

imediatamente após sua confecção o que motivou a mudança imediata da 

técnica para continuação do trabalho36. Em outros houve índices de até 50% de 

trombose após 14 dias de seguimento13. Numa parte destes trabalhos o 

aneurisma foi confeccionado e prontamente embolizado não havendo estudo a 
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curto ou médio prazo35. Byrne em 2004 confeccionou fístula entre veia jugular 

externa e artéria carótida comum de suínos e após 14 dias ocluiu a mesma por 

via endovascular formando uma bolsa venosa. Neste experimento ele observou 

perviedade do aneurisma em apenas um suíno estudado após 14 dias19.   

Alguns trabalhos utilizaram técnica de anastomose semelhante a nossa 

com veia jugular externa em cães associado a administração diária de ácido 

acetilsalicílico no pós-operatório e não observaram trombose após 14 dias de 

seguimento16. Há relatos utilizando artéria carótida externa e veia jugular externa 

em cães associado a ácido acetilsalicílico no pós-operatorio com apenas 8% de 

trombose após 4 semanas30.  

Parte dos trabalhos na literatura não mostra uma padronização em 

relação a técnica cirúrgica empregada, o tamanho dos aneurismas e o tempo de 

seguimento desses aneurismas dificultando a análise17,28. 

Em nossa pesquisa a análise histológica não demonstrou a trombose total 

e quase total vistos em 2 aneurismas avaliados pela angiografia. Nestes dois 

suínos os trombos eram pequenos após a avaliação histológica. Como estes 

trombos tinham características histológicas de formação recente caracterizando-

se por aglomerado de hemácias permeado por infiltrado mononuclear é possível 

que  tenham sido desfeitos facilmente durante os cortes histológicos. Em relação 

ao aspecto recente dos trombos houve concordância com a literatura que mostra 

organização do trombo após cerca de 10 a 14 dias de formados15. 

A avaliação histológica detectou trombos numa quantidade maior de 

aneurismas que as angiografias demonstrando maior sensibilidade daquele 

método em relação ao último.  
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O modelo experimental em suíno utilizado neste estudo demonstrou 

semelhança anatômica com os aneurismas da circulação cerebral humana. 

Houve baixo índice de trombose espontânea em até 6 dias de seguimento 

permitindo seu uso  para teste de novos dispositvos terapêuticos endovasculares 

bem como para o treinamento de cirurgiões neste intervalo de tempo. No entanto 

são necessários trabalhos com seguimento por tempo mais prolongado 

permitindo, assim, uma avaliação mais precisa da perviedade destes aneurismas 

Apesar da maioria dos trabalhos utilizarem veia jugular externa nosso 

modelo mostrou índices de trombose e complicacões semelhantes ou até 

menores do que em algumas séries. Acreditamos que, como a via de acesso 

seja a mesma para artéria carótida comum e veia jugular interna, o trauma 

cirúrgico seja menor diminuindo o índice de complicações. 

 

CONCLUSÃO 
 

O modelo experimental estável de aneurisma sacular em carótida de 

suínos utilizando veia jugular interna foi desenvolvido. 
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ABSTRACT 

 

Purpose: To develop an stable experimental model of carotid artey saccular 

aneurysm in swine using the internal jugular vein. 

Methods: In 12 healthy swines, weighing between 25 and 50kg, 5 males and 7 

females, aneurysms were made aneurysm in the right common carotid artery. 

After elliptical arteriotomy it was made end-to-side anastomosis with the distal 

stump of the internal jugular vein. The volume of aneurysms was calculated in a 

way that the value did not exceed on 27 times the value of the area of 

arteriotomy. After six days was performed angiography and microscopic analysis 

of aneurysms to assess patency, partial or total thrombosis of them. 

Results: There was a significant weight gain of swines in the time interval 

between the making of the aneurysm and angiography (p = 0.04). Aneurysmal 

patency was observed in 10 swines (83%). Wound infection occurred in 2 

animals (16.6%) both with early onset 3 days after making of the aneurysm. After 

histological analysis of aneurysms, thrombus were founded partially occluding 

the light aneurysm in 9 animals (75%). In these animals it was observed that in 

average 9% of the aneurysmal lumen was filled with thrombus. 

Conclusion: The stable experimental model of carotid artey saccular aneurysm 

in swine using the internal jugular vein was developed. 

Key words: aneurysm, common carotid artery; swines. 

 
 

 
 



 67 

 
 
INTRODUCTION  
 

The cerebral aneurysm is a pathological dilatation of cerebral vessels. The 

two most important factors for its emergence are the vulnerability of the arterial 

wall and increased hemodynamic stress on it. Histopathologic studies using 

classical technique for staining, show that the lack of internal elastic lamina with 

the intima, media and adventitia normal associated with inflammatory cells like 

polymorphonuclear, lymphocytes and plasma cells are the most common 

characteristics. Despite advances in knowledge of the disease, the 

pathophysiologic processes involved in their formation, currently remains 

unknown and controversial1,2. The saccular aneurysm type is the most frequent 

being present in approximately 80-90% of the cases1,3. 

  It is estimated that 0.5% to 6% of the population is suffering from a brain 

aneurysm and out of these about 15% to 31% have multiple lesions4,5. In families 

with two or more affected individuals, the prevalence reaches 10%3. Ruptured 

saccular aneurysm is a major cause of non-traumatic subarachnoid hemorrhage 

and accounts for approximately 85% of cases6,7. This, in turn, has a mortality rate 

between 32% and 67% leads to long-term physical sequelae between 10% to 

20% of survivors4. A cerebral hemorrhage is fatal in 10% to 15% of patients 

before they receive any medical attention at a hospital and those who survive 

often live with some neurological or cognitive8. If untreated, these aneurysms 

have averaged 3.5% each year of rebleeding in the first decade with mortality 

from late rebleeding 67%9,10. 
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The ruptured cerebral aneurysms most often affects patients between 55 

and 60 years of age and is rare during childhood and when it occurs in this age 

group, it is usually present in children of over 10 years old11.  

The most common symptoms of brain aneurysm are due to subarachnoid 

hemorrhage caused by rupture. The clinical features are so strong with sudden 

headache, nausea, vomiting, neck regidez and decreased level of 

consciousness8.  

  It is very difficult to study this disease with regard to the etiology, 

pathophysiology and treatment, due in part to its extremely rare in animal models 

that can potentially serve as natural experimental12. Thus, more knowledge about 

their behavior and treatment depends on the availability of experimental research 

that resemble the morphology and physiology13,14. Currently the long-term results 

of endovascular embolization with coils have varying degrees of recanalization 

after treatment. Thus the development of new coils with a greater thrombotic 

potential also depends on the existence of experimental models15. 

  Our goal was to produce an stable experimental model of saccular 

aneurysm in the common carotid artery of swines using the internal jugular vein, 

with features that allow its use in endovascular device development and training 

of new surgeons. 

 
 
MATERIALS AND METHODS  
 

This research was a descriptive study for the development of an 

experimental model in animals approved by the Ethics Committee of the State 

University of Health Sciences (UNCISAL), Maceió, AL, protocol N⁰ 62-A and by 
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the Ethics Committee for Human and Animal Studies Federal University of Vale 

do São Francisco (UNIVASF), Petrolina, PE,  under protocol n⁰ 03031103 . 

The research was performed with 12 Landrace swines aged 8 to 10 weeks 

from the Rural Area Campus at the Federal Institute of Education, Science and 

Technology of Sertão Pernambucano. 

The study was conducted in two phases. The first phase consisted of 

making an aneurysm in the right common carotid artery and was held at the 

Experimental Surgery Center and Animal Facility at the University of Health 

Sciences of Alagoas (UNCISAL) and Experimental Surgery Laboratory of Federal 

University of Vale do São Francisco (UNIVASF).  

After the first phase the animals were housed in the Rural Area Campus of 

the Federal Institute of Education, Science and Technology of Sertão 

Pernambucano, supervised by veterinarians, until returning to the Veterinary 

Hospital of UNIVASF after 6 days for implementing the second phase of the 

study. In the second phase was performed angiography of the aneurysm and 

resection of it for histological study. 

Histological analysis was performed at the Department of Pathology, Prof. 

Edgard Santos Hospital, Federal University of Bahia. 

 

CRITERIA FOR INCLUSION 

Before the experiment, were defined as inclusion criteria: 

b) Swine (Sus domesticus) Landrace without previous intervention;  
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SAMPLING 
 
The sampling technique used was non-probabilistic sample of convenience. 

 
PROCEDURES 
 
ANESTHETIC PROCEDURES 

 
In both phases the animals underwent general anesthesia before the 

surgical procedures.  

Initially they were kept in zero diet for 12 hours and weighed before 

starting anesthesia. Anesthesia was based on the protocol of general anesthesia 

for swines of the Experimental Surgery Center and Animal Facility of UNCISAL.  

 Premedication was made with atropine 0.04 mg / kg in the subcutaneous 

followed by Ketamine 15mg/Kg associated to 0.2 mg / kg of Midazolam in the 

muscle. Then, the maginal vein of the ear was punctured with a N⁰ 20 Abocath 

for infusion of 0.9% saline at 20 ml / kg / hour to be given induction. Anesthesia 

was inducted with thiopental sodium at the dose of 12,5mg/kg to the loss of 

reflection laryngotraqueal. Furthermore, plastic earrings were set in the right ear 

for identification of each animal. After induction, the swine was intubated with an 

endotracheal tube and ventilated with a tidal volume of 15 ml / kg at a frequency 

of 12-15 breaths per minute. Inhalational anesthesia was maintained with 

halothane and ventilated with 100% O2. During anesthesia the following 

parameters were evaluated by noninvasive monitoring:  heart rate, respiratory 

rate, systolic and diastolic blood pressure.  
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SURGICAL PROCEDURE 
 
  In the first phase the animal was positioned supine and subjected to 

injection of 1g of cephalothin intravenously. Then we proceeded to the anterior 

midline incision in the neck extending 5 cm below the mandible to the top of the 

sternum. After dissection of the muscle planes there would be an approach of the 

common carotid artery and right internal jugular vein (Figure 1). It was 

administered unfractionated heparin intravenously 100U/kg. 

 

 

Figure 1 - Common carotid artery, vagus nerve and internal jugular vein 
 

It was proceeded elliptical longitudinal incision in common carotid artery with 

longitudinal diameter equal to 7 mm and transversal diameter equal to 2 mm. The 

area of the arterious opening was calculated based on formula for ellipse A = 

 (A-area, π = 3.14159265, a = half the value of longitudinal diameter, b = half 

the value of transversal diameter) (Figure 2) where the value was annotated in 

square millimeters. 
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Figure 2 - Calculation of the area of the arteriotomy and the volume of venous pouch 

 
 

Cross-section was made of the internal jugular vein with ligation of the 

proximal stump with cotton thread 3-0. Then was made end-to-side anastomosis 

between the distal stump and common carotid artery making, thus, an 

arteriovenous fistula with 6-0 polypropylene thread (Figure 3). After that, it was 

made the ligation of fistula at a distance such on the anastomosis the volume 

value the aneurysm formed, was equal to 27 times greater than the value of the 

area of elipitica arteriotomy (Figure 4). The volume of the aneurysm was 

computed in cubic millimeters based on volume of a cylinder according to formula 

. (V = volume, π = 3.14159265, and r = radius H = height) (Figure 2). 

After this time we could see the filling of the aneurysm with blood and the neck 

incision was closed in layers. The inhalational anesthesia was discontinued and 

the swine awoken from anesthesia.  
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Figure 3- Anastomosis of the distal stump of the internal jugular vein to common carotid artery 

 
Figure 4 - Aneurysm made after ligation of the distal venous stump 

 

PRIMARY VARIABLE 
 

The primary variable was defined as frequency of aneurysm patency and 

was assessed in Phase II of the work. Angiography of the aneurysm was 

performed six days after making the aneurysm. The swines were again subjected 

to general anesthesia and confection of the anterior midline incision in the neck 

extending 5 cm below the mandible to the top of the sternum. After dissection of 

the muscle planes addressed to the common carotid artery proximally, we would 

place a bladder catheter N⁰ 6 in lumen of the right common carotid artery, and 

inject 20 ml of iodinated contrast and angiography would be performed using 

simple radiography apparatus. (Figure 5). It was considered aneurysm patency 

the one that was completely filled with contrast. The presence of partial 
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thrombosis was characterized by filling partial failure of the aneurysm while total 

thrombosis was characterized by failure of the total fill of the aneurysm. 

 

 
Figure 5 - common carotid artery catheterization for angiography 

 

 

SECONDARY  VARIABLES  
 

The secondary variables were:   

• Average making time the aneurysm; 

Was measured in minutes via a timer handled by the stock room. 

From the moment that the incision was started the stopwatch was 

started and the end of time was only recorded when it was made the 

last point of the skin. 

• Average common carotid artery diameter; 

It was measured in millimeters using a pachymeter during the 

making of the aneurysm. 

• Average internal jugular vein diameter; 

It was measured in millimeters using a pachymeter during the 

making of the aneurysm. 
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• Average clamping time of the common carotid artery;  

It was measured in minutes via a timer handled by the stock room. 

Once the fisrt clamping was done in the common carotid artery, the 

timer was started and only recorded the end of time when they 

removed the last clamp.  

• Average the length of the venous pouch; 

It was measured in millimeters in the first phase according to the 

technique described in the topic procedures above.  

• Average volume of the aneurysmal sac; 

It was measured in cubic millimeters in the first phase according to 

the technique described in the topic procedures above. 

• Frequency of bleeding; 

Defined as loss of blood through the wound. 

• Frequency of hematoma; 

It was defined as collection of blood located in the superficial or 

deep compartments wound. 

• Burst frequency; 

It was defined as suture rupture leading to vascular hemorrhage of 

difficult control with a pressure dressing or an hematoma compressing 

the airway. On suspicion of rupture, the animal must be re-operated to 

confirm its diagnosis and treatment. 

• Frequency of pseudoaneurysm; 
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Defined as blood collection contained by surrounding tissues that 

form a fibrous capsule with turbulent flow inside. On suspicion of it, the 

animal must be re-operated to confirm the diagnosis and treatment. 

• Infection frequency; 

Defined as presence of pus in the wound surface or deep level. 

• Time of onset of infection; 

It was defined as the time between confection of the aneurysm 

(Phase I) and the diagnosis of infection. 

• Wound dehiscence rate of skin; 

Defined as the spontaneous opening of skin suture with separation 

of skin edges in the postoperative period. 

• Frequency of neurological disorder; 

It was characterized as a motor deficit in the limbs or any change in 

the behavior of swine that is identified after Phase I. 

• Frequency of thrombosis by histology; 

After angiography, we removed the piece in the block containing the 

common carotid artery and aneurysm (Figure 6). Then the swine was 

euthanized with toxic dose of Thiopental SódicoR to 2.5% in an amount of 

4mg/kg and infusion of a muscle relaxant of long duration (PancurônioR). 

The aneurysms were referred to immersion in paraffin and microtome 

lamination. The cuts were made transversely. From each aneurysm was 

obtained 03 blades. The first blade was of the proximal portion, the second 

of middle portion and last of the distal portion (Figure 7). The dye for the 

implementation of the blades was with hematoxylin-eosin. The analysis of 



 77 

each part was done by the same pathologist who verified the existence of 

thrombus and histologic features of it. 

 

 

Figure 6 - Removed en bloc with aneurysm and common carotid artery 

 

 

 

Figure 7 - Cross-sections in the aneurysm 

 

• Percentage of light aneurysmal occupied by thrombus;   

The calculation was made as described below. Each of the three 

blades of each aneurysm was photographed through a microscope 
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(Figure 8). Through photography, using the program ImageJ 1:44⁰ ( 

EUA National Institutes of Health, Bethesda, Maryland, 1997) we were 

able to measure the aneurysmal lumen area (Figure 9) and the area 

occupied by thrombus in the lumen aneurysm (Figure 10). Following 

rule-of- three proportion, we calculate the percentage area of the light 

aneurysmal filled thrombus in each blade. Next, we add the percentage 

of light aneurysmal occupied by thrombus of each the three blades and 

obtained a value which estimated the percentage of total light 

aneurysmal filled with thrombi.  

We consider that the light of each of the three blades of the 

aneurysm represented 33.33% of light total.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 8 - Photograph of a histological aneurysm 
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Figure 10 - Measurement area of the thrombus 

 

 
Figure 9 - Measurement of the aneurysmal light area 
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CALCULATION OF SAMPLE SIZE 
 

The sample size was determined based on similar studies previously 

performed. Thus, 12 swines were used in this study16,17,18,19.  

 

STATISTICAL  ANALYSIS  

Data were collected in a standardized form and stored in an electronic 

data sheet (Microsoft Excel ® 2007. Redmond, WA, USA). We used a 

confidence interval of 95%20. The application used was GraphPad Instat ® 

version 3.6 for Windows 32 bit (created on September 5, 2003). For numerical 

variables we used Student's t test. To study the correlation between categorical 

variables we used Fisher's exact test21. The P value was considered statistically 

significant P <0.05.   

 
 
RESULTS 
 
 

The 12 animals in the making of the aneurysm survived to the experiment. 

The animals used were 7 females (58.3%) and five male (41.6%). 

   The average weight of animals during the confection of the aneurysm was 

38.8 ⁺ ₋ 5.4 kilograms and during angiography 40 ⁺ ₋ 6.3 kilograms. There was 

significant weight gain in the time interval between the making of the aneurysm 

and angiography (p = 0.04). 

  There were no major complications such as bleeding, hematoma, 
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pseudoaneurysm or neurological disorder. It was observed wound infection in 

two animals (16.6%) both with early onset 3 days after surgery (Table 1). 

 

 

 

 The average time of confection of the aneurysm was 130.7 ⁺ ₋ 7 minutes 

and the average time of clamping was 33.8 ⁺ ₋ 1.3 minutes. 

  Were evaluated the diameter common carotid artery and internal jugular 

vein well as the length of venous pouch and volume of venous pouch. (Table 2). 

!

 

 

 
Regarding the primary variable was observed that 83% of aneurysms were 

patent at angiography (Figure 11) (Table 3). Aneurysmal thrombosis on 
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angiography was found in two animals (16.6%) and one of them showed 

thrombus filling partially the light and another total thrombosis (Table 3). These 

two animals were female. 

 

 
Figure 11 - Angiography showed patent aneurysm 

 

 

 

 

 

 

 



 83 

 
Figure 12 - Angiography showed partial thrombosis of the aneurysm 

 

 

 

 
Figure 13 - Angiography shows total thrombosis aneurysm 

 

After histological analysis of aneurysms was detected thrombus occluding 

partially the light in 9 animals (75%) (Table 4). In these animals it was observed 

that in average 9% of the total light aneurysm was filled with thrombus (Table 5). 

55.5% of cases of thrombosis in this analysis occurred in females and 44.4% in 

males.   
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In two animals with thrombosis at angiography (100%) thrombosis was 

observed in histological analysis. Out of the nine animals with histological 

thrombosis in 2 (22.2%) had thrombosis on angiography. 

  The two animals with thrombosis at angiography did not show the highest 

percentages of light aneurysmal thrombosis in the histological analysis (Table 6). 
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In nine animals with aneurysmal thrombosis after histological analysis, the 

thrombus showed features of recent formation. These were characterized by a 

cluster of red blood cells being permeated by mononuclear cells. Were not seen 

areas of the organization or fibrin deposits (Figure 14). 

 

 

 
Figure 14 - Histologic aspect of recent thrombus 
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DISCUSSION 
 

The experimental animal models have been used for decades both in the 

study of natural history of arterial aneurysms and in the evaluation of treatment 

outcome of these. Some characteristics distinguish these models, as the size of 

experimental animals, the production form of the aneurysm, its location, among 

others. But the purpose of these models is almost always the same, which is, to 

imitate the way the aneurysmal disease is present in humans.  

Some models are able to get close to this when the piece is analyzed 

histologically, while others do that when observing the progression of the 

diameter and the tendency to break and others, in the dimensions of the vessels 

and aneurysm. However, it isn’t observed a model which has all the 

characteristics of the arterial aneurysm observed in humans22. 

These models attempt to reproduce the histologic, geometric, 

hemodynamic and pathophysiologic features of human cerebral aneurysms23. 

These  must be suitable for hemodynamic studies, pathological studies and to 

evaluate the efficacy of therapeutic procedures24,25. There have been several 

experimental mathematical modelsl, computerized, in vitro and in vivo. In vitro 

studies using glass and silicon molds have been used to examine the flow 

pattern and hemodynamics features. Mathematical and computer models have 

also been used to study the mechanical and hemodynamics properties of 

saccular aneurysms. However, in laboratory research, certain functions may not 

be reproduced using only these mechanical and mathematical models. These 

functions are highly unpredictable biovariability that can only be demonstrated in 

an organic model12.   
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Five types of animals have been used to construct surgical models of 

brain aneurysm that are rabbit, rat, sheep, dog and swine10,13,19,26,27,28. Small 

Animals show disadvantages as necessity, often microscope for their handling. 

Furthermore, the arterial access site usually is sacrificed at the end of each 

angiography and narrow light vessel hinders the course of endovascular devices 

that are represented by simultaneously use of multiple microcatheters29,30. Most 

rabbits do not tolerate the use of simultaneous balloon catheters and diagnostic 

catheters in aortic artery. Death related to anesthesia and paralysis of secondary 

vocal cords to recurrent laryngeal nerve lesion during neck dissection are 

potential problems in rabbits. Because of this bleeding aspiration pneumonia 

occurs after 2 days of surgery in approximately 20% of cases even in 

experienced hands. This is due to dysfunction of the larynx or cervical muscles in 

extensive neck dissection. In the canines the fibrinolytic system of blood is very 

active compared to humans. Experiments have shown that clots occluding 

arteries canines recanalize in about 12 hours what can be the explanation for the 

usual high standard of patency these aneurysms in experimental models. 

However, this natural characteristic becomes a disadvantage for study of the 

efficacy of endovascular devices. This feature makes it difficult to extrapolate the 

results of studies in canine model for the treatment of humas aneurysms. This is 

particularly important in procedures that need thrombosis blood around 

microballoons and springs for occlusion of aneurysm sac. We chose swines 

because they have the fibrinolytic system and coagulation system similar to 

humans12. This hematologic similarity allows extrapolate the results of 

therapeutic studies for intracranial aneurysms in human. Moreover, they are easy 

to handle in the laboratory, the neck vessels are larger facilitating surgical 
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management and testing endovascular devices and are ethically 

acceptable2,13,19. Comparative studies demonstrated that the system fibrinolytic 

and clotting non-human primates have more similarity with the human when 

compared with that of dogs and pigs. However, the use of primates in 

experimentation has become difficult in function ethical barriers32. 

In our study there was no superiority or significant differences regarding 

gender as well as described in the literature33. 

We observed significant weight gain (p = 0.04) of swines in the interval 

between the confection of the aneurysm and control angiography. This can be a 

limiter technician to research requiring longterm follow-up. Genetically modified 

animals with growth retardation could allow this follow-up. Low cost and easy 

handling are important considerations in choosing an experimental model. 

However, we use animals with a mean weight of 38.8 kilograms and with short 

follow-up so did not observe any major difficulties in this regard. 

In our study we did not observe any major complication after preparing the 

aneurysm. So these results are different from some studies that show rates of up 

to 14.2% of bleeding13,30. 

We found in our research, an index of surgical wound infection (16.6%) 

similar to studies using dogs (11.1%). We consider a good result considering that 

the swines, by observing the behavior in the stalls seem to have less care than 

dogs16. 

The average diameter of common carotid artery was 5.3 mm being 

therefore compatible for use of diagnostic devices and for embolization used in 

humans. 
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We found 83.4% patency aneurysm at angiography. Mossman in 2008 

also used the internal jugular vein and a similar technique obtaining 100% 

immediate patency. However, embolized was made immediately after the 

making, not following patency in the short or medium term33. Permeability for a 

long time is an important feature in selecting an experimental model. If the 

experimental aneurysm remains patent for a long time, possibly, the greater its 

macroscopic and microscopic resemblance chronic aneurysms develop in 

humans. In addition to this, there is the possibility to study their growth rate and 

time for rupture. Another important aspect is the possibility to organize properly, 

this time interval, the performance of embolization scheduled in order to test new 

springs and new training surgeons.  

The described techniques used to create experimental aneurysms are 

varied34. Most studies with swines, which use anastomosis technique similar to 

ours, use the external jugular vein for the formation of aneurysm13,35,36. In some 

there was spontaneous thrombosis of the aneurysm immediately after its 

confection which led to the immediate change of the technique to the work 

continuation36. In other there were indexes of up to 50% of thrombosis after 14 

days of follow13. In one part of the works the aneurysm was made and promptly 

embolized thus there was no follow-up in the short or medium term35. Byrne in 

2004 fashioned a fistula between the external jugular vein and common carotid 

artery of swines, after 14 days the same was occluded by endovascular metod 

forming a pouch. In this experiment he observed patency of the aneurysms in 

only one swine studied after 14 days19.   

Some studies used anastomotic technique similar to ours but with the 

external jugular vein in dogs associated with daily administration of aspirin in the 
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postoperative period and did not observe thrombosis after 14 days of follow-up16. 

There are reports using the external carotid artery and jugular vein associated 

with aspirin in the postoperative period with only 8% of thrombosis after 4 

weeks30. 

  In some of the papers in the literature there is no standardization with 

regard to surgical technique, the size of aneurysms and follow-up of these 

aneurysms difficult analysis17,28. 

In our study, the histological analysis did not demonstrate the total and 

almost complete thrombosis seen in two aneurysms evaluated by angiography. 

In these two swines the thrombi were small after histological evaluation. These 

thrombi had histological features of recent formation characterized by cluster of 

red blood cells permeated by mononuclear cells so they may have been broken 

easily during the histological sections. Concerning the recent aspect of the 

thrombi there was an agreement with the literature that shows the organization of 

thrombus after about 10-14 days of formation15. 

Histological evaluation showed thrombus in an amount greater of the 

aneurysm than angiography showing greater sensitivity of this method compared 

to the last. 

The experimental model in swines used in this study showed anatomical 

similarities with aneurysms of the human cerebral circulation. A low rate of 

spontaneous thrombosis within 6 days of follow-up allowing its use for testing 

new endovascular therapeutic devices as well as for the training of surgeons in 

this time interval. However, work is needed to follow up for longer periods, thus 

allowing a more accurate assessment of the patency of these aneurysms.  
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Despite most studies use external jugular vein our model showed indexes 

of thrombosis and complications similar or even smaller than in some series. We 

believe that as the route of access is the same for common carotid artery and 

internal jugular vein, surgical trauma is less diminishing the rate of complications. 

 

CONCLUSION 
 

 The stable experimental model of carotid artey saccular aneurysm in 

swine using the internal jugular vein was developed. 
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ORÇAMENTO 
 
Grampeador 
Quantidade 1 
Valor Unitário R$ 21,00 
Valor 
Conjunto 

R$ 21,00 

Justificativa Para utilização no agrupamento de cópias xerográficas e 
fichas de coleta de dados dos trabalhos de conclusão de 
curso. 
 

 
Estação de trabalho (computador com processador de texto, planilha 
eletrônica, acesso à Internet e impressora). 
Quantidade 1 
Valor Unitário R$ 3.000,00 
Valor Total R$ 3.000,00 
Justificativa Foi utilizado nas etapas de armazenamento, tabulação e 

análise de dados. Assim como para a redação dos 
relatórios parciais e final e para a divulgação da pesquisa 
(artigo original e tema livre)  

 
1.5.1.1 Materiais de Consumo: 

Caneta Azul 
Quantidade 4 
Valor Unitário R$ 1,50 
Valor 
Conjunto 

R$ 4,50 

Justificativa Para utilização no preenchimento das fichas de coleta de 
dados dos artigos identificados. 

 
Caneta Vermelha 
Quantidade 4 
Valor Unitário R$ 1,50 
Valor 
Conjunto 

R$ 4,50 

Justificativa Para utilização no preenchimento das fichas de coleta de 
dados dos artigos identificados. 

 
Cópia Reprográfica 
Quantidade 50 
Valor Unitário R$ 0,07 
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Valor 
Conjunto 

R$ 3,50 

Justificativa Para posterior seleção dos resumos dos trabalhos de 
conclusão de curso. 

 
Lápis 6B 
Quantidade 05 
Valor Unitário R$ 1,00 
Valor 
Conjunto 

R$ 5,00 

Justificativa:  Para utilização no preenchimento das fichas de coleta de 
dados e anotações pertinentes sobre os resumos dos 
trabalhos de conclusão de curso.  

 
Marca-Texto 
Quantidade 10 
Valor Unitário R$ 2,00 
Valor 
Conjunto 

R$ 20,00 

Justificativa Para destaque das palavras utilizadas como referência de 
identificação dos resumos dos trabalhos de conclusão de 
curso. 

 
Papel sulfite branco, 75g/m2, A4 
Quantidade 500 
Valor Unitário R$ 0,04 
Valor 
Conjunto 

R$ 20,00 

Justificativa Para utilização na impressão de fichas de coleta de dados, de 
relatórios parciais (do bolsista e do orientador) e de relatórios 
finais (do bolsista e do orientador). 

 
Tinta de Impressora padrão Lexmark 29 – colorida 
Quantidade 1 
Valor Unitário R$ 86,00 
Valor 
Conjunto 

R$ 86,00 

Justificativa Para utilização na impressão de fichas de coleta de dados, de 
relatórios parciais (do bolsista e do orientador) e de relatórios 
finais (do bolsista e do orientador). 

 
Tinta de Impressora padrão Lexmark – preta 
Quantidade 1 
Valor Unitário R$ 45,00 
Valor 
Conjunto 

R$ 45,00 

Justificativa Para utilização na impressão de fichas de coleta de dados, de 
relatórios parciais (do bolsista e do orientador) e de relatórios 
finais (do bolsista e do orientador). 
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Suínos  
Quantidade 14 
Valor Unitário R$ 400,00 
Valor 
Conjunto 

R$ 5600,00 

Justificativa Para utilização como população da pesquisa 

 
Alimentação dos suínos 
Quantidade 5 pacotes 
Valor Unitário R$ 100,00 
Valor 
Conjunto 

R$ 500,00 

Justificativa Para alimentação dos animais 

 
Manutenção mês dos animais 
Quantidade 2 meses 
Valor Unitário R$ 100,00 
Valor 
Conjunto 

R$ 200,00 

Justificativa Para manutenção dos animais (limpeza das baias e etc) 

 
Ketamina (frasco ampola) 
Quantidade 14 
Valor Unitário R$ 30,00 
Valor 
Conjunto 

R$ 420,00 

Justificativa Para utilização na anestesia 

 
Midazolam (frasco ampola) 
Quantidade 14 
Valor Unitário R$ 18,70 
Valor 
Conjunto 

R$ 261,80 

Justificativa Para utilização na anestesia 

 
Heparina (frasco ampola) 
Quantidade 30 
Valor Unitário R$ 1,95 
Valor 
Conjunto 

R$ 58,72 

Justificativa Para procedimento cirúrgico 

 
Cefazolina (frasco) 
Quantidade 14 
Valor Unitário R$ 6,32 
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Valor 
Conjunto 

R$ 88,48 

Justificativa Para utilização na antibioticoprofilaxia 

 
Dipirona sódica (frasco) 
Quantidade 224 
Valor Unitário R$ 2,00 
Valor 
Conjunto 

R$ 448,00 

Justificativa Antibiótico que será utilizado na analgesia 

 
Soro fisiológico 0,9% (250ml) 
Quantidade 56 
Valor Unitário R$ 0,68 
Valor 
Conjunto 

R$ 38,08 

Justificativa Hidratação durante procedimentos cirúrgicos 

 
Atropina (frasco) 
Quantidade 14 
Valor Unitário R$ 6,39 
Valor 
Conjunto 

R$ 89,46 

Justificativa Para procedimento anestésico 

 
Lâmina de bisturi numero 24 
Quantidade 1 caixa 
Valor Unitário R$ 15,60 
Valor 
Conjunto 

R$ 15,60 

Justificativa Para procedimento cirúrgico 

 
Lâmina de bisturi numero 11 
Quantidade 1 caixa 
Valor Unitário R$ 15,60 
Valor 
Conjunto 

R$ 15,60 

Justificativa Para procedimento cirúrgico 

 
 
Fio Nylon 3-0 
Quantidade 40 
Valor Unitário R$ 3,50 
Valor 
Conjunto 

R$ 140,00 

Justificativa Para procedimento cirúrgico 
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Fio algodão 3-0 
Quantidade 35 
Valor Unitário R$ 3,08 
Valor 
Conjunto 

R$ 107,8 

Justificativa Para procedimento cirúrgico 

 
Fio prolipropileno 6-0 
Quantidade 30 
Valor Unitário R$ 20,00 
Valor 
Conjunto 

R$ 600,00 

Justificativa Para procedimento cirúrgico 
 

Fio catgut 3-0 
Quantidade 56  
Valor Unitário R$ 3,18 
Valor 
Conjunto 

R$ 178,08 

Justificativa Para procedimento cirúrgico 
 

Fita cardíaca 
Quantidade 30 
Valor Unitário R$ 9,69 
Valor 
Conjunto 

R$ 290,70 

Justificativa Para procedimento cirúrgico 
 

Seringa 20ml 
Quantidade 30 
Valor Unitário R$ 0,50 
Valor 
Conjunto 

R$ 15,00 

Justificativa Para procedimento cirúrgico 
 
 
Gase 
Quantidade 60 pacotes 
Valor Unitário R$ 0,30 
Valor 
Conjunto 

R$ 18,00 

Justificativa Para procedimento cirúrgico 
 

Compressa 
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Quantidade 60 pacotes 
Valor Unitário R$ 0,60 
Valor 
Conjunto 

R$ 36,00 

Justificativa Para procedimento cirúrgico 
 

Luva cirúrgica 
Quantidade 60 pares 
Valor Unitário R$ 0,30 
Valor 
Conjunto 

R$ 161,28 

Justificativa Para procedimento cirúrgico 
 
Contraste venoso iônico iodado 
Quantidade 5 ampolas 
Valor Unitário R$ 35,00 
Valor 
Conjunto 

R$ 175,00 

Justificativa Para realização da angiografia 
 


