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RESUMO
Introdução: A dissecção da aorta ocorre quando o dano à camada mais interna da
aorta faz com que o sangue passe entre as várias camadas da parede aórtica e
force a separação dessas camadas. A redução do suprimento de sangue para
outros órgãos pode causar acidente vascular cerebral ou isquemia mesentérica.
Sabendo da importância da artéria aorta, da complexidade, seriedade e extensão
dos danos que pode ocasionar, torna-se cada vez mais necessário o estudo,
pesquisa e desenvolvimento de novas técnicas e alternativas de tratamento.
Objetivo: Descrever a função da circulação extracorpórea em casos de dissecção
da artéria aorta. Metodologia: Constitui uma revisão bibliográfica descritiva
realizada nas bases de dados eletrônicas PubMed e SciELO, através da consulta a
artigos publicados entre os anos 2000 a 2021. Resultados: Não existe um consenso
sobre a canulação arterial mais indicada para cada caso específico quando se trata
de dissecção de aorta. Elementos importantes para estratégias de canulação são o
estabelecimento rápido de fluxo sistêmico suficiente, cuidados com a má perfusão
existente no pré-operatório e prevenção de nova má perfusão induzida pela CEC. As
complicações neurológicas não devem ser ignoradas e a mudança para uma
canulação diferente pode ser necessária se houver algum sinal de má perfusão.
Conclusão: A técnica de canulação varia de acordo com a localização e a extensão
da patologia, especialmente em relação a canulação arterial. Com isso verifica-se a
necessidade de maiores estudos sobre a perfusão frente aos casos de dissecção de
aorta.
PALAVRAS-CHAVE: Artéria aorta; circulação extracorpórea; dissecção de aorta.

EXTRACORPOREAL CIRCULATION IN CASES OF AORTIC DISSECTION

ABSTRACT
Introduction: Aortic dissection occurs when damage to the innermost layer of the
aorta causes blood to pass between the various layers of the aortic wall and force the
separation of these layers. Reducing the blood supply to other organs can cause
stroke or mesenteric ischemia. Knowing the importance of the aortic artery, the
complexity, seriousness and extent of the damage it can cause, it is increasingly
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necessary to study, research and develop new techniques and treatment
alternatives. Objective: To describe the role of cardiopulmonary bypass in cases of
aortic artery dissection. Methodology: It constitutes a descriptive bibliographic
review carried out in the electronic databases PubMed and SciELO, through the
consultation of articles published between the years 2000 to 2021. Results: There is
no consensus on the most suitable arterial cannulation for each specific case when it
comes to aortic dissection. Important elements for cannulation strategies are the
rapid establishment of sufficient systemic flow, care for preoperative poor perfusion
and prevention of new CPB-induced bad perfusion. Neurological complications
should not be ignored and a switch to a different cannulation may be necessary if
there is any sign of poor perfusion. Conclusion: The cannulation technique varies
according to the location and extent of the pathology, especially in relation to arterial
cannulation. Thus, there is a need for further studies on perfusion in cases of aortic
dissection.
KEYWORDS: Aorta artery; extracorporeal circulation; aortic dissection.

INTRODUÇÃO
A aorta é a principal artéria do aparelho circulatório, tem origem no ventrículo

esquerdo, em continuação com a válvula aórtica (FOX et al., 2015; PLATZZ et al.,
2017). Da aorta originam-se as artérias da circulação do músculo cardíaco, as
artérias coronárias e as demais artérias da circulação sistêmica que irrigam o crânio,
membros superiores, tórax, abdome, pélvis e os membros inferiores. Os distúrbios
da aorta estão inclusos os aneurismas e as dissecções (SOUZA; ELIAS, 2006;
SCALEA et al., 2019).

O aneurisma da aorta é definido como a dilatação de um ou mais segmentos
da mesma que envolva todas as suas camadas, ou seja, intima, média e adventícia.
São dilatações irreversíveis com diâmetro transversal excedendo em pelo menos 1,5
vez o seu diâmetro normal (TAN et al., 2017; GARCÍA et al., 2018). Podendo ser
abdominais ou torácicos. Sendo os aneurismas de aorta abdominais mais frequentes
do que os torácicos. A incidência de aneurismas da aorta torácica atinge de seis a
oito indivíduos em cada 100 mil pacientes por ano. O diâmetro do aneurisma é o
fator mais importante na determinação desse risco. Dentre os aneurismas, a
dissecção aórtica é a afecção mais temida da aorta, sendo duas vezes mais
frequente que a ruptura da aorta (BUFFOLO et al., 2018). Dissecção de aorta é
definida como uma rotura na íntima que expõe uma camada média doente à pressão
de pulso na aorta, proporcionando separação de suas camadas, expansão
longitudinal e formação de um falso lúmen repleto de sangue (MELVINSDOTTIR et
al., 2018).

Em alguns casos, a dissecção começa com a rotura do vaso vasorum, dentro
da camada média, formando o hematoma intramural. Algumas doenças da aorta
torácica, principalmente as dissecções agudas, podem comprometer a irrigação
arterial do cérebro ou da medula, causando lesões isquêmicas capazes de levar ao
coma ou resultar em paralisias irreversíveis com monoplegia, hemiplegia ou
paraplegia (SEDRAKYAN et al., 2006; MARCACCIO et al., 2018).

A dissecção da aorta torácica é um diagnóstico diferencial importante com
síndromes coronarianas agudas. Os pacientes se apresentam com dor torácica
aguda irradiada para o pescoço e para as costas, associada com assimetria da
amplitude do pulso periférico e eventualmente, choque. O envolvimento da aorta
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ascendente é associado com insuficiência aguda da valva aórtica com bastante
frequência, que pode levar a insuficiência aguda do ventrículo esquerdo (KIM et al.,
2018). Sendo que a dissecção da aorta ascendente (DAA) tem um péssimo
prognóstico se não corrigida com rapidez cirurgicamente, com a ruptura iminente e
uma elevada taxa de mortalidade que chega a 1% por hora quando não tratada
(ALMEIDA et al., 2011).

Sabendo da importância da artéria aorta, da complexidade, seriedade e
extensão dos danos que a dissecção de aorta pode ocasionar, torna-se cada vez
mais necessário o estudo, pesquisa e desenvolvimento de novas técnicas e
alternativas de tratamento. Assim, o objetivo do presente estudo foi descrever a
função da circulação extracorpórea em casos de dissecção da artéria aorta.

MATERIAIS E MÉTODOS
Este trabalho constitui uma revisão bibliográfica descritiva realizada nas

bases de dados eletrônicas US National Library of Medicine (PubMed) e Scientific
Electronic Library Online (SciELO), através da consulta a artigos publicados no
período do ano de 2000 ao ano de 2021. Na busca, foram utilizados os seguintes
termos contemplados nos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) em língua
portuguesa ou inglesa: “aortic dissection” e “cardiopulmonary bypass” de forma
isolada ou combinada.

O levantamento bibliográfico foi realizado no período de janeiro a fevereiro do
ano de 2021. Foram encontrados inicialmente 48 artigos que demostravam relação
com o tema, deste total 13 artigos foram selecionados por apresentarem conteúdos
que realmente contribuíram para o cumprimento dos objetivos deste, publicados no
período de 2005 a 2020 reforçando o embasamento teórico-conceitual da
abordagem em questão. Foram excluídos 35 artigos, pois não apresentavam relação
com os objetivos deste estudo, aqueles publicados fora do período temporal adotado
e que não apresentavam relação com os objetivos deste estudo.

DISSECÇÃO DE AORTA
Aneurismas e dissecções constituem as principais doenças da aorta, os quais

podem ser submetidos a princípios e técnicas de tratamento cirúrgico comuns. A
dissecção aórtica consiste na clivagem ou na separação da camada média da aorta
produzida pela penetração do sangue na parede do vaso (COSTA et al., 2019).
Forma-se um hematoma progressivo que divide a camada média em duas lâminas
que delimitam um falso trajeto para o sangue, denominado falso lúmen repleto de
sangue, cuja parede externa é constituída por parte da camada média e pela
adventícia da aorta (ISSA et al., 2013; COSTA et al., 2019).

O mecanismo mais comum consiste na laceração espontânea da camada
íntima e parte da camada média, através da qual o sangue penetra e desgarra as
suas camadas. Menos frequentemente, pode ocorrer a rotura dos vasa-vasorum da
parede da aorta, que origina um pequeno hematoma intramural que se rompe na luz
aórtica e permite a penetração do sangue (RAIVIO et al., 2005; KIM et al., 2018).

A dissecção aórtica pode se limitar a um segmento anatômico, como a aorta
ascendente ou a descendente, por exemplo ou pode comprometer toda a extensão
do vaso, até a sua bifurcação no abdome. A laceração nas camadas íntima e média
da aorta é quase sempre transversal e se localiza 2 a 3 cm acima do plano da
válvula aórtica em cerca de 60% dos casos (MCCLURE et al., 2018). Em
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aproximadamente 30% dos casos a laceração da íntima, que inicia a dissecção,
ocorre próximo da origem da artéria subclávia esquerda e o plano de clivagem se
estende pela aorta descendente, podendo alcançar a bifurcação aórtica e seus
ramos (DIAS et al., 2007).

A dissecção que se inicia na aorta descendente também pode progredir no
sentido retrógrado e comprometer o arco aórtico e parte da aorta ascendente (Figura
1). Quando a dissecção alcança a área de implantação dos folhetos da válvula
aórtica, pode ocorrer o prolapso dos folhetos, que resulta em insuficiência aórtica
aguda. A progressão do sangue ou do hematoma no interior do falso lúmen pode
comprimir ou ocluir a origem dos principais ramos arteriais da aorta e produzir
isquemia dos órgãos (FONTES et al., 2005; ISSA et al., 2013).

FIGURA 1. Principais segmentos anatômicos da aorta.

Legenda: 1-Representa a aorta ascendente; 2-
Representa o arco aórtico; 3-Representa a aorta
descendente; 4 e 5 Representam a aorta abdominal.
Fonte: SOUZA; ELIAS, (2006).

CLASSIFICAÇÃO DAS DISSECÇÕES AÓRTICAS
As dissecções aórticas, quando consideradas em relação ao tempo decorrido

a partir do momento da dissecção, costumam ser divididas em agudas e crônicas.
Consideram-se agudas as dissecções ocorridas há menos de duas semanas; a
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partir desse limite relativamente arbitrário, as dissecções são ditas crônicas (DIAS et
al., 2009). A utilidade dessa classificação resulta da extrema gravidade que
acompanha as dissecções aórticas. De Bakey e colaboradores em 1965,
classificaram as dissecções aórticas em três tipos principais, conforme a localização
e a extensão (SOUZA; ELIAS, 2006; DIAS et al., 2015).

• O tipo I corresponde a dissecção que se inicia na aorta ascendente e progride
até a aorta descendente ou até o interior do abdome;

• O tipo II corresponde as dissecções que se iniciam na aorta ascendente e se
mantém limitadas àquela região

• O tipo III corresponde as dissecções da aorta descendente, que podem ou
não se estender à porção subdiafragmática da aorta. No subtipo IIIA a
dissecção é restrita à aorta descendente e no subtipo IIIB a dissecção se
estende até a aorta abdominal, podendo alcançar ou ultrapassar a sua
bifurcação.

Em 1970, um grupo da Universidade de Stanford, introduziu uma classificação
mais simples para as dissecções aórticas. Dividindo em dois tipos: A e B. O tipo A
corresponde as dissecções em que há envolvimento da aorta ascendente; o tipo B
corresponde as dissecções em que há envolvimento da aorta descendente. A
classificação de Stanford não se baseia na localização da laceração da íntima e sim
no comprometimento das regiões da aorta no processo da dissecção (PAN et al.,
2018). O tipo A ou dissecção anterior, compreende as dissecções que têm início na
aorta ascendente, enquanto o tipo B ou dissecção posterior compreende as
dissecções que se iniciam na aorta descendente, distalmente à origem da artéria
subclávia esquerda (BUFFOLO et al., 2018; KIM et al., 2018).

FIGURA 2. Classificações para dissecção da aorta

Fonte: KIM et al., (2018).
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INCIDÊNCIA E MORTALIDADE
Cerca de 50% a 60% dos aneurismas da aorta torácica comprometem a aorta

ascendente, 30% a 40% a aorta descendente, 10% o arco aórtico e 10% a porção
toracoabdominal. Sem tratamento apropriado, cerca de 50% dos pacientes com
dissecção aórtica falecem nas primeiras 24 horas após o início da dissecção; 25%
sobrevivem a primeira semana e, apenas 10% dos pacientes sobrevivem seis meses
(SOUZA; ELIAS, 2006; NOVAES et al., 2013; ZIMMERMAN et al, 2018). Nos
Estados Unidos ocorrem em torno de seis a 10 mil casos por ano. A incidência real é
desconhecida, pois muitos pacientes morrem antes da admissão hospitalar ou, ao
chegarem, não recebem o diagnóstico correto. Sem tratamento, a mortalidade é
elevada: 25% em 24 horas, 50% em uma semana e 75% em 30 dias. Após um ano,
90% dos pacientes vão a óbito caso não sejam tratados (LEI et al., 2019).

Em um estudo, realizado utilizando a base de dados colhida de uma unidade
de terapia intensiva com 30 leitos, pertencente a um hospital de 230 leitos, 11 dos
12 pacientes do grupo com dissecção aguda de aorta tiveram pelo menos uma
complicação pós-operatória. Sangramento pós-operatório 50% e pneumonia
hospitalar 40% (ALMEIDA et al., 2011).

Dissecção aguda da aorta tipo A está associada com uma taxa de
mortalidade muito alta entre 1% e 2% por hora após o início dos sintomas, se não for
tratada, e até 20% dos pacientes morrem antes de receber atenção médica. O
padrão atual de cuidado no tratamento é a cirurgia de emergência, que está
associada a uma chance de aproximadamente 70% de sobrevivência e alta
mortalidade e morbidade pós-operatória (HAN et al., 2013).

FATORES DE RISCO PARA MORTALIDADE
Em um estudo envolvendo um delineamento transversal, com coleta de dados

de 257 pacientes pode se observar os principais fatores de risco pré, intra e pós-
operatórios para mortalidade hospitalar em pacientes submetidos à cirurgia de aorta
(GAWINECKA et al., 2017). Sendo: Etnia negra, doença cerebrovascular,
hemopericárdio, revascularização miocárdica cirúrgica associada, revisão de
hemostasia e tempo de CEC associaram-se independentemente com risco
aumentado de óbito hospitalar (CHRISTI et al., 2017).

A presença de dor torácica associou-se independentemente com risco
reduzido de óbito hospitalar. Assim como o uso de antifibrinolítico, complicação
renal, pulmonar e tempo de Circulação Extracorpórea prolongado associaram-se
independentemente com risco aumentado de desfecho clínico composto (óbito,
sangramento, disfunção ventricular ou complicações neurológicas) (DIAS et al.,
2009; ISSA et al., 2013).
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FIGURA 3. Fatores de risco para dissecção de aorta

Fonte: SANTOS et al., 2020.

PERFUSÃO PARA CIRURGIAS DA AORTA ASCENDENTE
As técnicas e táticas de circulação extracorpórea utilizadas para a cirurgia dos

aneurismas e das dissecções da aorta ascendente podem, em determinadas
circunstâncias, apresentar características especiais que dependem das dimensões e
outros aspectos da lesão ou, simplesmente dependem de preferências da equipe
cirúrgica e devem ser realizadas o mais precocemente possível (ALMEIDA et al.,
2011; PONTES et al., 2013).

A via de acesso aos aneurismas da aorta ascendente é a esternotomia
mediana convencional, habitualmente utilizada para a maioria dos procedimentos
em cirurgia cardíaca. A esternotomia mediana permite o acesso à aorta, desde a sua
origem no ventrículo esquerdo até o início da aorta descendente (ZEN et al., 2020).
Em casos extremos, pode ocorrer até a corrosão óssea do esterno e das costelas.
Situação semelhante pode existir quando o aneurisma se desenvolve em pacientes
anteriormente submetidos à cirurgia cardíaca (DIAS et al., 2015; DEMARTINO et al.,
2018). Nesses casos, em geral, o aneurisma não tem a proteção do revestimento
pericárdico e pode estar aderido à superfície posterior do esterno. A investigação
pré-operatória pela tomografia computadorizada permite demonstrar as relações
entre a parede anterior do aneurisma e o esterno e pode ser decisiva no
planejamento tático da cirurgia e da perfusão. Quando há risco real ou potencial de
rotura do aneurisma durante a incisão do esterno, pode ser necessária a canulação
dos vasos femorais, artéria e veia, para a instituição de um bypass temporário que
permita a abertura do tórax com menores riscos (SALVIANO et al., 2016)

Na cirurgia dos aneurismas, mais que nos demais procedimentos, é
fundamental que o perfusionista complete a montagem e o enchimento do circuito
antes do início da abertura do tórax, devendo permanecer alerta e pronto para a
canulação e início da perfusão a qualquer instante, no caso de ocorrer rotura
acidental da lesão (FARAG et al., 2019). Embora uma variedade de lesões possa
comprometer a aorta ascendente, os aneurismas e as dissecções são as lesões
mais frequentemente encontradas e as técnicas operatórias e de circulação
extracorpórea são essencialmente as mesmas (SOUZA; ELIAS, 2006; ERBEN et al.,
2019).
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SITIOS DE CANULAÇÃO PARA CIRURGIAS DA AORTA ASCENDENTE
A técnica de canulação varia de acordo com a localização e a extensão da

patologia, especialmente em relação a canulação arterial. Uma combinação de
canulação da veia femoral e da veia cava superior pode ser usada nos pacientes
com instabilidade hemodinâmica que necessitam de suporte circulatório antes da
esternotomia e nos pacientes em risco de sofrer lesão aórtica durante, em virtude
das grandes dimensões do aneurisma ou do falso lúmen (SOUZA; ELIAS, 2006;
OHNO; MINATOYA, 2020).

Em certos casos, especialmente nas cirurgias de emergência pode ser
utilizada a canulação extratorácica, em que a veia cava inferior é canulada através
da veia femoral e a veia cava superior é canulada através da veia jugular interna
(KIM et al., 2018; CANNING et al., 2019). Entretanto, nos pequenos aneurismas
restritos à raiz e à porção média da aorta, a parede aórtica próxima ao ponto onde
emerge o tronco braquiocefálico pode ser usada para inserção da cânula arterial,
evitando a incisão e dissecção adicionais da região femoral (FONTES et al., 2005;
SOUZA; ELIAS, 2006).

Independente da cirurgia programada, a canulação para a descompressão
das cavidades esquerdas e aspiração do sangue intra-cardíaco, depende das
preferências da equipe, mas é de grande importância nos casos em que há
insuficiência aórtica, para evitar a rápida dilatação do ventrículo esquerdo no início
da perfusão, reduzir o reaquecimento do miocárdio, facilitar a exposição da válvula
aórtica e auxiliar a retirada do ar intra-cardíaco ao final da operação(SOUZA; ELIAS,
2006; SALVIANO et al., 2016).

PERFUSÃO PARA CIRURGIAS DA AORTA DESCENDENTE
O tratamento convencional das dissecções da aorta descendente, tipo B de

Stanford, inclui tanto o tratamento clínico quanto a abordagem cirúrgica. O
tratamento inicial para as dissecções agudas não complicadas é medicamentoso,
enquanto que, quando associada às complicações de dor persistente, ruptura
tamponada, isquemia de membros ou órgãos, o tratamento é cirúrgico (DIAS et al.,
2007; NOVERO et al., 2012).

O tratamento cirúrgico e o suporte circulatório das lesões da aorta
descendente dependem da extensão da lesão (ROBISON et al., 2017; GUPTA et al.,
2018). As lesões segmentares confinadas ao interior da cavidade torácica são
abordadas através de uma toracotomia posterolateral esquerda, enquanto as lesões
que comprometem a aorta tóraco-abdominal combinam a toracotomia e o acesso
abdominal através de laparotomia e abordagem extraperitonial (SOUZA; ELIAS,
2006; QUINTAS et al., 2016; BADGER et al., 2017). Também preferível em casos de
re-operações, por ser uma opção válida quando o coração está muito aderido ao
esterno.

A entrada em CEC previamente a esternotomia ajuda a evitar lesões
cardíacas graves. A artéria femoral pode ser canulada via punção ou diretamente
por dissecção (CHISHTI et al., 2017; GUPTA et al., 2018). Vale notar que para
pacientes com aneurisma, dissecções ou trombos murais na aorta descendente, a
manutenção da CEC via artéria femoral acarreta em maior risco de AVC devido à
chance de embolia / dissecção pelo fluxo retrógrado (KIM et al., 2018). Outros sítios
são possíveis como o próprio arco aórtico (guiado por ECO transesofágico e via
Seldinger) e a artéria braquial (DIAS et al., 2007).
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A canulação pode ser feita diretamente na artéria ou anastomosando um tubo
de dacron de 8 ou 10mm término-lateral (NOVERO et al., 2012). A anastomose do
tubo de dacron permite manter adequada perfusão distal do sítio canulado. Ainda, a
canulação direta está associada a maior taxas de eventos adversos como dissecção
da artéria, fluxo distal insuficiente, embolias, dissecção proximal ao local de inserção
(pela ponta da cânula próxima a parede de uma artéria fragilizada). Com a escolha
do sítio de canulação arterial ideal, a cirurgia de troca de aorta ascendente / arco
aórtico pode acontecer tranquilamente, com a segurança de um bom fluxo arterial e
mínimo risco de acidentes (SOUZA; ELIAS, 2006; QUINTAS et al., 2016; BADGER
et al., 2017).

SITIOS DE CANULAÇÃO PARA CIRURGIAS DA AORTA DESCENDENTE
Apesar das controvérsias em relação ao tratamento ideal na abordagem

inicial das dissecções tipo B de Stanford, o tratamento clínico dos pacientes não
complicados ainda prevalece e dentre as várias estratégias cirúrgicas em uso para a
proteção medular destacam-se a cirurgia mediante o simples clampeamento aórtico
acima e abaixo da lesão, com ou sem a aplicação de um shunt intra-aórtico (shunt
de Gott), o emprego do “ bypass “ esquerdo, a perfusão veno-arterial parcial (distal),
mediante o clampeamento dos vasos femorais e a parada circulatória hipotémica
(SOUZA; ELIAS, 2006; DIAS et al., 2007; CHEN et al., 2019).

O bypass esquerdo constitui uma forma de suporte circulatório capaz de
facilitar o tratamento cirúrgico das lesões da aorta descendente (CHEN et al., 2019).
Na sua forma mais comum, o sangue oxigenado é retirado do átrio esquerdo e,
mediante uma bomba propulsora (roletes ou centrífuga), injetado na artéria femoral.
A canulação é simples e consiste de duas cânulas, uma para o átrio esquerdo e
outra para a artéria femoral, além da bomba propulsora (SOUZA; ELIAS, 2006; DIAS
et al., 2007).

A perfusão veno-arterial distal, também conhecida como perfusão femoro-
femoral, consiste em remover o sangue venoso pela veia femoral até um oxigenador
e na infusão do sangue oxigenado pela artéria femoral (DIAS et al., 2007; HEALEY
et al., 2017).

TRATAMENTO
De forma geral, o envolvimento da aorta ascendente é indicativo de

tratamento cirúrgico. Quando apenas a aorta descendente é envolvida, inicialmente
o tratamento será clínico (BADERKHAN et al., 2016). O objetivo principal da cirurgia
no tratamento de dissecção aguda da aorta ascendente é para prevenir a ruptura da
dissecção e subsequente hemorragia. Para pacientes com envolvimento da raiz
aórtica, existem dois métodos convencionais de tratamento cirúrgico (HAN et al.,
2013; SANTOS et al., 2020).

Primeiro, se na raiz aórtica tem evidência de patologias da válvula aórtica, do
anel aórtico, ou há um aneurisma aórtico existente, uma válvula sparing ou a
abordagem Bentall podem ser usados. Segundo, se as patologias acima
mencionadas não forem aparentes, a substituição da aórtica ascendente com
reconstrução tradicional da raiz da aorta (substituição supracomissural) pode ser
realizada (REIMERINK et al., 2003; BIANCARI et al., 2011). Várias modificações de
abordagens de preservação da válvula aórtica também foram descritas e realizadas,
incluindo remodelação, remodelação com Teflon, colagem de camadas dissecadas e
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substituição da aorta ascendente, supracoronária com reconstrução da raiz. A
preservação da válvula aórtica pode reduzir a curto e longo prazo, complicações
associadas a substituições de válvulas mecânicas e biológicas (HAN et al., 2013;
TAN et al., 2017).

Aneurismas pequenos crescem a uma taxa variável: Embora a expansão
média seja estimada em 0,4 cm/ano, a evolução de um indivíduo específico não
pode ser prevista devido à grande variabilidade (NEILSON et al., 2018). A cirurgia
eletiva leva ao risco de morte ou complicações maiores, que dependem da
experiência do cirurgião do grupo e da quantidade de cirurgias no hospital, mas, nos
últimos tempos, a taxa de mortalidade deve ser inferior a 5%. Embora análises de
pesquisas recentes indiquem que a taxa média de mortalidade é de 3,5%, diferenças
de até 10% podem ser observadas entre cirurgiões ou instituições (SWEETING et
al., 2018).

A presença de sintomas é uma indicação cirúrgica voluntária,
independentemente do diâmetro, e inclui dor/desconforto na cintura ou abdominal,
embolia distal ou compressão das estruturas vizinhas (AZIZ et al., 2016; CANNING
et al., 2019). Obviamente, a cirurgia de emergência é necessária para pacientes com
suspeita de ruptura; para aneurismas inflamatórios, independentemente do tamanho,
eles devem ser corrigidos seletivamente porque são acompanhados por
manifestações sistêmicas óbvias, como febre e perda de peso; para aneurismas
assintomáticos, os pacientes devem tomar medidas de intervenção a considerar a
relação entre o risco de ruptura e o risco da cirurgia individual e a expectativa de
vida (REIMERINK et al., 2013). Na década de 1990, era a recomendação da
Sociedade Internacional de Cirurgia Vascular para cirurgia eletiva. A letalidade dos
pacientes com DPOC é de 5,0 cm ou mesmo 4,0 cm, que se baseia na baixa
mortalidade pós-operatória (1%) desse grupo (SAN NOBERTO et al., 2016).

Também é claramente recomendado não contraindicar a cirurgia de qualquer
diâmetro em casos de tumores metastáticos, insuficiência cardíaca grave ou outra
doença que limite a sobrevida por não mais do que dois a três anos. No entanto, em
dois estudos recentes de resultados clínicos importantes, eles podem precisar
revisar esses padrões (FUJIMURA et al., 2018).

CONCLUSÃO
Não existe um consenso sobre a canulação arterial mais indicada para cada

caso específico quando se trata de dissecção de aorta, principalmente do tipo B.
Elementos importantes para estratégias de canulação são o estabelecimento rápido
de fluxo sistêmico suficiente, cuidados com a má perfusão existente no pré-
operatório e prevenção de nova má perfusão induzida pela CEC. As complicações
neurológicas não devem ser ignoradas e a mudança para uma canulação diferente
pode ser necessária se houver algum sinal de má perfusão. O requisito mais
importante é o monitoramento constante durante a cirurgia e na CEC. Levando
esses aspectos em consideração, assim como a escassez de artigos, livros e outras
publicações referentes à Circulação Extracorpórea nos casos de Dissecção de aorta
(tanto ascendente quanto descente), bem como dos sítios de canulação e
estratégias de tratamento cirúrgico, tradicionais e alternativos. Observa-se a
necessidade de maiores estudos.
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