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RESUMO

O vazamento de ar pelo coto bronquial, assim como a hemorragia e a infecção são 
consideradas as principais complicações da cirurgia pulmonar. Falhas na aerostasia 
bronquial freqüentemente ocorrem devido à deficiente oclusão ou por deiscência de 
sutura do coto brônquico, causando o pneumotórax iatrogênico. As braçadeiras de 
náilon vêm sendo empregadas por  vários autores, principalmente como métodos 
hemostáticos em cirurgias que exigem ligaduras vasculares firmes,  apresentando 
baixo custo, resistência à tração e boa tolerância pelo organismo animal. Com o 
presente  estudo  objetivou-se  avaliar  a  operacionalidade  e  funcionalidade  da 
braçadeira de náilon para aerostasia bronquial.  Para tanto, foram utilizadas doze 
árvores  traqueobrônquicas,  obtidas  de  suínos,  com peso  médio  de  80  kg,  após 
abate em abatedouro frigorífico comercial. Com a retirada do parênquima pulmonar,  
oito brônquios lobares de cada peça foram selecionados para estudo, sendo quatro 
de 10 mm e quatro de 5 mm. Posteriormente, as árvores e respectivos brônquios 
foram distribuídas equitativamente em dois grupos experimentais e seus brônquios 
ocluídos através do emprego de braçadeiras de náilon (Grupo I) e da técnica de 
ligadura com fio de náilon cirúrgico 0 (Grupo II). A resistência à vazamentos do coto 
brônquico foi verificada através de um sistema de conexão composto por uma sonda 
endotraqueal inserida em cada árvore traqueobrônquica e conectada a um sistema 
de ventilação em circuito fechado. As árvores traqueobrônquicas, individualmente, 
foram imersas em água e submetidas a uma pressão de 30 cm de H2O por cinco 
minutos, que gradualmente foi aumentada, a cada minuto, até atingir a pressão de 
100 cm de H2O. Somente neste último tempo, foram observados percentuais de 
vazamento do coto brônquico de 2 e 13% para os Grupos I e II, respectivamente. 
Sem representatividade estatística entre grupos, foi observado vazamento de ar com 
maior evidência para brônquios com 10 mm de diâmetro e para a ligadura com fio de 
náilon.  Conclui-se  que as braçadeiras mostraram-se dispositivos de fácil  e rápida 
aplicação, bem como resistentes à tração, conferindo a constrição necessária para a 
aerostasia bronquial,  particularmente quando empregadas em brônquios de até 5 
mm de diâmetro.

Palavras-chave: barotrauma, lobectomia, ventilação
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1. INTRODUÇÃO

A cirurgia pulmonar é indicada para o tratamento de doenças, tais como 

neoplasias, torção do lobo pulmonar, abscessos e lacerações pulmonares. Dentre as 

técnicas  cirúrgicas  usadas  nas  cirurgias  pulmonares  estão  a  lobectomia  parcial, 

lobectomia total ou completa e pneumonectomia, sendo que cada técnica é aplicada 

de  acordo  com  a  indicação  cirúrgica  da  patologia  apresentada  pelo  paciente 

(NELSON, 1998; HOSGOOD, 1999; FOSSUM, 2008).

A hemorragia, o vazamento de ar pelo coto bronquial,  a deiscência de 

sutura  e  a  formação  de  fístula  broncopleural  são  consideradas  as  principais 

complicações  da  lobectomia.  Dentre  os  fatores  que  podem  influenciar  na 

insuficiência  do  coto  brônquico  estão  o  tipo  de  técnica  cirúrgica  escolhida,  a 

presença de infecção bacteriana e a resistência à pressão (SCOTT et al.,  1976; 

NELSON, 1998; LUDWIG et al., 2004; FOSSUM, 2008).

O  constante  vazamento  de  ar  pelo  coto  bronquial  pode  levar  ao 

pneumotórax  iatrogênico,  que  se  refere  ao  acúmulo  de  ar  dentro  da  cavidade 

pleural.  Um  pneumotórax  com  50%  ou  mais  de  colapso  pulmonar  acarreta  em 

aumento súbito da resistência vascular, com elevação da freqüência respiratória e 

cardíaca e hipoxemia moderada (CAMARGO, 1991; DHALIWAL et al., 2001).

Pequenos vazamentos de ar geralmente involuem, porém um vazamento 

grande  ou  até  mesmo  uma  hemorragia  grave  requer  um  novo  procedimento 

cirúrgico.  A  monitoração  dos  pacientes  de  forma  cuidadosa  no  pós-operatório 

imediato é essencial para determinar a presença de pneumotórax e hemotórax ou 

ambos (DHALIWAL et al., 2001; FOSSUM, 2008).
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A  melhoria  dos  resultados  conseguidos  nas  cirurgias  pulmonares  tem 

atingido baixa mortalidade e poucas complicações, levando à busca por alternativas 

que proporcionem bom prognóstico do paciente após as ressecções pulmonares 

(MARQUES et al., 1994).

A  braçadeira  de  náilon  é  um  dispositivo  usado  primordialmente  na 

engenharia elétrica para amarração de cabos elétricos. Alternativamente, seu uso 

em  procedimentos  cirúrgicos  é  citado  por  vários  autores,  principalmente  como 

métodos  hemostáticos  em  cirurgias  que  exigem  ligaduras  vasculares  firmes  e 

fixação de fraturas de ossos longos, pois possui boa tolerância no organismo animal, 

é resistente à tração e possui um sistema de travas eficiente (SORBELLO et al., 

1999; SILVA FILHO et al., 2004; MIRANDA et al., 2006; SILVA et al., 2007).

O  presente  trabalho  teve  como  objetivo  avaliar  “in  vitro”  a  eficácia, 

operacionalidade  e  funcionalidade  das  braçadeiras  de  náilon  como método  para 

aerostasia bronquial, comparando-a com a ligadura com fio de náilon cirúrgico. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA

2.1 Anatomia e Fisiologia do Sistema Respiratório Inferior

O sistema respiratório é composto por uma parte condutora, uma parte 

respiratória e um mecanismo de bombeamento em que o ar é inspirado e expirado. 

A parte condutora corresponde aos locais em que o ar passa até atingir a parte 

respiratória,  e  é  constituída pelo  nariz,  cavidade nasal,  parte  da  faringe,  laringe, 

traquéia,  brônquios  e  bronquíolos.  Já  a  parte  respiratória  abrange  os  ductos 

alveolares, sacos alveolares e alvéolos pulmonares. Com relação ao mecanismo de 

bombeamento, seus componentes essenciais são: dois sacos pleurais que envolvem 

os pulmões e formam câmaras de vácuo ao redor deles, o esqueleto do tórax e seus 

músculos associados e o diafragma (HARE, 1986a; FRANDSON, WILKE e FAILS, 

2005; RANDALL, 2008).

A  árvore  traqueobrônquica  é  formada  pela  traquéia  e  brônquios, 

consistindo em um sistema de tubos conectores que transportam o ar entre a laringe 

e  os  bronquíolos  nos  pulmões.  A  traquéia  localiza-se  caudalmente  à  base  do 

coração, onde se divide em dois brônquios principais, que entram nos pulmões em 

suas raízes,  ramificando-se logo após essa penetração.  A parede do brônquio é 

constituída de quatro  camadas,  classificadas de dentro  para  fora como mucosa, 

submucosa,  musculocartilaginosa  e  serosa  (HARE,  1986a;  DYCE,  SACK  e 

WENSING, 1997; NIELSEN, 2002; FRANDSON, WILKE e FAILS, 2005).

A mucosa do brônquio é composta por epitélio, membrana basal e lâmina 

própria, havendo uma rica rede capilar abaixo da membrana basal. A submucosa 

consiste  de  uma lâmina  frouxa  que permite  o  deslizamento  da camada mucosa 
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contra  a  camada  musculocartilaginosa,  onde  à  medida  que  os  brônquios  vão 

reduzindo  de  diâmetro  a  mesma  torna-se  mais  delgada.  A  camada 

musculocartilaginosa localiza-se externa à submucosa e é composta por músculo e 

placas  cartilaginosas,  tornando-se  mais  delgada  à  proporção  que  se  torna  mais 

distal (HARE, 1986b; NELSON, 1998a).

 Os  brônquios  principais  originam  os  brônquios  lobares,  que  são 

brônquios que ventilam os lobos pulmonares. Cada brônquio lobar origina brônquios 

que  ventilam  áreas  dentro  do  lobo,  chamados  de  brônquios  segmentares.  Em 

seguida,  os  brônquios  segmentares  originam os brônquios  subsegmentares,  que 

ventilam  áreas  independentes  dentro  de  um  segmento.  Essas  divisões  dos 

brônquios continuam acontecendo até que o diâmetro do mesmo seja reduzido até 

0,5 a 1 mm, e é neste nível que os anéis cartilaginosos são substituídos por placas  

irregulares, no qual o tubo por onde o ar é passado é chamado de bronquíolo. Nos 

suínos,  diferentemente  das outras  espécies  domésticas,  existe  um brônquio  que 

emerge da parte proximal da bifurcação da traquéia que realiza a aeração separada 

do lobo cranial  do pulmão direito,  chamado de brônquio traqueal (HARE, 1986b; 

DYCE, SACK e WENSING, 1997; FRANDSON, WILKE e FAILS, 2005) (fig. 1).
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Figura 1: Pulmões de suíno em vista dorsal. A – lobo apical; a – segmento cranial do lobo apical; a’ –  
segmento  caudal  do  lobo  apical;  B  –  lobo  médio;  C  –  Lobo  diafragmático;  D  –  lobo 
acessório;  T – traquéia;  1 – nodo linfático traqueobronquial  esquerdo;  2 -  nodo linfático 
traqueobronquial  direito;  3  -  nodo  linfático  traqueobronquial  médio;  5  -  nodo  linfático 
traqueobronquial cranial. Fonte: Hare (1986b)

 

Existem  geralmente  três  ou  quatro  divisões  bronquiolares  antes  de 

alcançar o bronquíolo terminal, que determina o final da parte condutora da árvore 

bronquial. O bronquíolo terminal ramifica-se em dois bronquíolos respiratórios, que 

são  bronquíolos  terminais  constituídos  por  alvéolos  simples  em  sua  parede 

(FRANDSON, WILKE e FAILS, 2005). 

Os  alvéolos  são  espaços  aéreos  pequenos  com  paredes  finas, 

constituídos por apenas uma rede de camada de capilares sustentada por inúmeras 

fibras reticulares e algumas fibras elásticas. São revestidos por uma lâmina fina de 

epitélio alveolar sustentada por uma membrana basal. A propagação do oxigênio e 

dióxido de carbono acontece pela barreira hemato-alveolar. A comunicação entre os 
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alvéolos próximos ocorre através dos poros alveolares, que são aberturas pequenas, 

com formato redondo a oval nos septos interalveolares (HARE, 1986b).

O  pulmão  é  um  órgão  respiratório  localizado  na  cavidade  torácica  e 

dividido em direito e esquerdo. É coberto pela pleura pulmonar e está livre para a 

movimentação  por  ser  invaginado  no  saco  pleural  ipsilateral,  estando  ancorado 

somente por sua raiz e pelo ligamento pulmonar. Numa situação normal, os pulmões 

possuem característica elástica, considerável quantidade de ar e apresentam peso 

leve.  Sua consistência macia,  esponjosa e crepitante,  deve-se à presença de ar 

residual (HARE, 1986a; HARE, 1986b; DYCE, SACK e WENSING, 1997).

Os pulmões são subdivididos em lobos pulmonares, que correspondem a 

uma  parte  relativamente  grande  do  tecido  pulmonar  distinguíveis  por  fissuras 

profundas ventralmente. O pulmão direito, tanto quanto o esquerdo, apresenta um 

ápice cranial, uma base caudal ou superfície diafragmática, duas faces (uma face 

costal  e outra medial)  e três bordas (dorsal,  outra ventral  e outra basal)  (HARE, 

1986b; FRANDSON, WILKE e FAILS, 2005).

Dentre  as  espécies  domésticas,  o  suíno  apresenta  particularmente,  o 

pulmão direito dividido em quatro lobos por fissuras interlobares, que são os lobos 

apical (ou cranial), médio (ou cardíaco), diafragmático (ou caudal) e acessório (ou 

intermediário); o pulmão esquerdo é menor que o direito, possuindo somente dois 

lobos, que são o apical e o diafragmático (HARE, 1986b; DYCE, SACK e WENSING, 

1997; FRANDSON, WILKE e FAILS, 2005) (fig. 2).
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Figura  2:  Pulmões de suíno em vista  ventral.  L.i  –  lobo acessório  do pulmão direito;  F.d  – face 
diafragmática dos pulmões; i – artéria braquial esquerda; 2 – tronco braquiocefálico; 3 – 
ápice do coração; 4 – pericárdio (borda cortada); 5 – prega da veia cava; 6 – veia cava  
caudal; 7 – esôfago; 8 – tronco nervoso esofágico; 9 - aorta. Fonte: Hare (1986b)

Provavelmente o objetivo da disposição lobar dos pulmões é permitir que 

os  lobos  expandam de  forma  correta  durante  a  inspiração,  ocupando  o  espaço 

disponível  de  acordo  com  as  alterações  de  tamanho  e  o  formato  da  cavidade 

torácica. Os fatores que determinam a disponibilidade para expansão pulmonar são 

o formato torácico, a taxa de crescimento do animal e o formato dos outros órgãos e 

estruturas que compõem a cavidade torácica (HARE, 1986b).

O hilo pulmonar encontra-se dorsalmente à impressão cardíaca, não é 

coberto pela pleura e nele estão os brônquios, vasos sanguíneos e linfáticos, além 

de nervos, que entram ou saem do pulmão (HARE, 1986b; FRANDSON, WILKE e 

FAILS, 2005). 
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O tronco pulmonar recebe o sangue oxigenado deixado pelo ventrículo 

direito  do  coração  e  divide-se  em  artérias  pulmonares  direita  e  esquerda,  que 

suprem  os  pulmões  direito  e  esquerdo,  respectivamente.  O  afluxo  sanguíneo 

pulmonar é devolvido ao coração pelas veias pulmonares (HARE, 1986b; DYCE, 

SACK e WENSING, 1997).

A artéria pulmonar possui a parede mais espessa do que a veia pulmonar 

e localiza-se entre o brônquio e as veias pulmonares. Já a artéria bronquial situa-se 

na superfície dorsal do brônquio principal e as veias bronquiais, quando presentes, 

juntamente  com  os  nervos  pulmonares,  estão  situadas  em  volta  dos  brônquios 

principais.  Em cirurgias pulmonares,  torna-se relevante o conhecimento sobre os 

arranjos  pulmonares  com o intuito  de  assegurar  as  anastomoses  interarteriais  e 

intervenosas (HARE, 1986b; DYCE, SACK e WENSING, 1997).

Os vasos linfáticos pulmonares são divididos em superficiais e profundos. 

Os superficiais localizam-se no tecido conjuntivo subpleural e formam uma ampla 

rede. Já os vasos linfáticos profundos estão situados dentro do pulmão, localizados 

no  tecido  conjuntivo  peribronquial  e  perivascular,  também  associados  à  árvore 

bronquial, juntamente com artérias e veias pulmonares. Tanto nos vasos superficiais 

como  nos  profundos,  a  direção  do  fluxo  linfático  ocorre  no  sentido  dos  nodos 

linfáticos pulmonares e traqueobronquiais (HARE, 1986a).

Os nervos simpáticos, vago, e possivelmente o frênico, fornecem ramos 

pulmonares para constituir os plexos pulmonares, que estão relacionados às raízes 

dos pulmões. Cada plexo pulmonar é dividido em partes dorsal e ventral, sendo que 

a  primeira  está  relacionada  com  a  superfície  dorsal  do  brônquio  principal  e  a 

segunda com os vasos pulmonares. Internamente, o plexo pulmonar é dividido em 



17

ramos finos que associam-se com a árvore bronquial e os vasos sanguíneos (HARE, 

1986a).

O pulmão é envolvido pela pleura, que corresponde a uma membrana 

serosa, fina, brilhante e escorregadia, constituída de mesotélio e situada na lâmina 

própria, que é uma lâmina fina de tecido conjuntivo. A pleura visceral ou pulmonar 

recobre os pulmões e a pleura parietal reveste o tórax. A cavidade pleural consiste 

em um espaço formado entre as pleuras parietal e visceral, de espessura capilar, 

que  geralmente  contem um líquido  seroso  para  permitir  que  elas  deslizem com 

facilidade  uma  contra  a  outra  durante  o  ato  respiratório,  facilitando  assim  o 

movimento suave do pulmão contra a parede do tórax e de um lobo pulmonar contra 

o  outro.  O  espaço  formado  entre  os  sacos  direito  e  esquerdo,  próximo  à  linha 

mediana do tórax, é definido como mediastino, no qual o coração, os grandes vasos, 

o  esôfago  e  outras  estruturas  estão  situadas  (HARE,  1986b;  DYCE,  SACK  e 

WENSING, 1997; NELSON, 1998a; FRANDSON, WILKE e FAILS, 2005). 

Na  inspiração,  os  brônquios,  bronquíolos,  ductos  alveolares  e  sacos 

alveolares dilatam-se e, por conseqüência, aumentam de tamanho. A recuperação 

desses  movimentos  é  essencialmente  realizada  pelo  tecido  elástico  da  árvore 

bronquial,  porém  a  tensão  superficial  do  fluido  que  umedece  a  parece  alveolar 

exerce importância na capacidade retráctil do pulmão. A tensão superficial é dirigida 

pela presença do surfactante,  que constitui-se de um complexo lipoprotéico com 

função de umedecer a parede alveolar, reduzindo a tensão superficial e promovendo 

estabilidade,  para  tornar  mais  fácil  a  expansão  do alvéolo  durante  a  inspiração, 

prevenindo  o  colapso  (HARE,  1986b;  NELSON,  1998a;  NIELSEN,  2002; 

FRANDSON, WILKE e FAILS, 2005; RANDALL, 2008).
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As alterações ocorridas no volume torácico são proporcionais ao volume 

de ar que entra e sai dos pulmões, aumentando quando as costelas são elevadas e 

movidas para fora por contração dos músculos intercostais externos e por contração 

e abaixamento do diafragma; isso reduz a pressão alveolar. Quando o diafragma 

realiza a contração, a sua curvatura é diminuída e sua parte caudal se movimenta 

neste sentido acarretando aumento de volume da cavidade, levando o ar para dentro 

dos pulmões.  O relaxamento do diafragma e dos músculos intercostais  externos 

reduz o volume torácico, aumentando a pressão alveolar, forçando desta forma, a 

saída do ar dos pulmões (HARE, 1986b; REECE, 2006; RANDALL, 2008).

A  respiração  é  controlada  reflexamente  pelos  centros  respiratórios  do 

cérebro, que estão localizados na área da medula alongada e da ponte do cérebro, e 

possuem a função de realizar o intercâmbio de gases, que depende de três fatores, 

dentre eles a ventilação, difusão e fluxo sanguíneo nos vasos pulmonares. O centro 

respiratório possui grupos de neurônios separados para a inspiração e expiração, 

que funcionam de forma alternada. Quando os neurônios da inspiração excitam os 

músculos da respiração, os impulsos inibitórios junto aos neurônios envolvidos na 

expiração  mantêm  os  músculos  inativos.  Por  sua  vez,  quando  a  atividade  dos 

neurônios inspiratórios acaba, os neurônios da expiração se tornam ativos e essa 

ação  alternada  continua  indefinidamente  (HARE,  1986a;  NIELSEN,  2002; 

FRANDSON, WILKE e FAILS, 2005).

A ventilação consiste em um processo cíclico de inspiração e expiração 

em que o oxigênio é levado no ar que foi inspirado para os alvéolos pulmonares e o  

dióxido de carbono é retirado dos pulmões no ar expirado. No entanto, o espaço 

morto fisiológico compreende o espaço morto anatômico e qualquer alvéolo no qual 
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não  possam  ocorrer  trocas  gasosas  (ROBINSON,  2004;  FRANDSON,  WILKE  e 

FAILS, 2005; RANDALL, 2008). 

O  volume corrente  se  refere  ao  volume de  ar  inalado  em uma única 

respiração e constitui aproximadamente um terço do volume corrente em repouso, 

mas  durante  o  exercício  é  relativamente  insignificante,  pois  o  papel  relativo  do 

espaço morto é menor. A quantidade de ar fresco que entra ou sai dos sacos aéreos 

alveolares é igual ao volume corrente menos o volume do espaço morto anatômico e 

é  chamado de volume de  ventilação alveolar.  A  ventilação alveolar  depende  da 

freqüência respiratória, do volume corrente e do volume do espaço morto anatômico 

(NIELSEN, 2002; RANDALL, 2008). 

A pressão hidrostática dentro da cavidade pleural consiste na diferença 

entre a força que tende a encolher o pulmão e a força que tende a expandir o tórax. 

Em  posição  de  repouso,  essa  pressão  é  de  -5  cm  de  H2O.  Ela  está  sempre 

levemente  negativa  em relação  à  pressão atmosférica,  exercendo  uma força  de 

impulsão para manter os pulmões expandidos. Durante a inspiração o aumento da 

cavidade  torácica  reduz  a  pressão  que  já  está  negativa  na  cavidade  pleural, 

expandindo ainda mais os pulmões (HARE, 1986a; FRANDSON, WILKE e FAILS, 

2005). 

Os  limites  elásticos  do  pulmão  numa  pressão  necessária  para  à 

insuflação atinge aproximadamente 30 cm de H2O e, nesse ponto, o volume de ar 

nos pulmões é conhecido como capacidade pulmonar total (ROBINSON, 2004).

A inspiração corresponde a um processo ativo, em que os impulsos dos 

centros respiratórios fazem com que os músculos contraiam aumentando assim o 

tamanho e o volume da cavidade torácica. Este fato causa temporariamente uma 
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queda na pressão intratorácica e com isso  o ar  é  transportado para dentro dos 

pulmões, ocorrendo o aumento do volume pulmonar (HARE, 1986a). 

O volume pulmonar de um mamífero corresponde aproximadamente a 5% 

do volume corporal, independente do peso corpóreo. Sendo assim, isso pode ser 

representado pela seguinte equação: 

VL = 0,046 x Mb
1,06

em que VL é o volume pulmonar em litros e Mb é a massa corpórea em quilogramas 

(NIELSEN, 2002).

Na inspiração os tecidos elásticos da traquéia, árvore brônquica, pleura e 

paredes torácicas são estirados e a energia potencial  criada pela contração dos 

músculos  inspiratórios  é  guardada nesses tecidos.  A inspiração é  auxiliada pela 

contração  do  diafragma  muscular.  Quando  os  músculos  relaxam,  esses  tecidos 

elásticos retraem e com isso reduz o volume da cavidade torácica e dos pulmões; 

caracterizando desta forma a expiração, que é um processo passivo, ou seja, não 

exige atividade muscular esquelética (HARE, 1986a; NIELSEN, 2002; FRANDSON, 

WILKE e FAILS, 2005). 

Na inspiração forçada, quando se faz necessário uma maior ventilação 

dos pulmões,  os músculos escalenos se contraem para fixar  e  levar,  no sentido 

cranial,  a primeira ou as primeiras costelas. Além disso, as costelas caudais são 

levadas  medial  e  caudalmente  pela  contração  dos  músculos  abdominais  e  do 

músculo retrator das costas, aumentando o volume corrente e, por conseqüência, 

acelerando  a  respiração.  Já  na  expiração  forçada,  os  músculos  extensores  da 

espinha realizam contração para endireitar a coluna vertebral (REECE, 2006).

A expiração forçada consiste em um processo ativo que força mais o ar 

dos pulmões além do que deveria sair durante a expiração passiva normal. Essa 
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expiração requer contração dos músculos abdominais com o objetivo de forçar as 

vísceras  contra  o  diafragma  e  a  contração  de  outros  músculos  para  impelir  as 

costelas caudalmente,  reduzindo o tamanho da cavidade torácica e permitindo o 

recuo dos pulmões a um volume menor do que o normal em uma expiração em 

repouso.  Um  volume  residual  de  ar  permanece  nos  pulmões  mesmo  com  a 

expiração forçada (FRANDSON, WILKE e FAILS, 2005; RANDALL, 2008). 

Os músculos ativos na fase de inspiração em repouso são o diafragma e 

os  músculos  intercostais  associados  às  ultimas  costelas.  No  entanto,  a  fase  de 

expiração  em  repouso  se  refere  a  um  processo  passivo,  que  depende  da 

elasticidade e da tensão superficial  do pulmão, além da elasticidade da cavidade 

torácica. Nesse caso a expiração é conseguida com o mínimo de esforço muscular 

em  virtude  da  tendência  de  recuo  dos  pulmões  (HARE,  1986b;  REECE,  2006; 

RANDALL, 2008). 

2.2 Cirurgias Pulmonares

Existem doenças específicas que são tratadas com cirurgias pulmonares, 

como as neoplasias, abscessos pulmonares, torção do lobo pulmonar e lacerações 

pulmonares.  As  neoplasias  pulmonares  podem  estar  representadas  como  uma 

massa solitária ou multicêntrica, de modo que a lobectomia parcial só é indicada nos 

casos dos tumores periféricos, em outros casos deve ser realizado lobectomia total. 

Já  o  abscesso  pulmonar  corresponde  a  uma  coleção  localizada  de  pus  que 

normalmente causa cavitação no pulmão, podendo ocorrer como complicação da 

presença de corpos estranhos, pneumonias bacteriana e por aspiração, infecções 

fúngicas ou parasitárias e neoplasias. A depender do tamanho do abscesso e de sua 

localização pode se proceder com a lobectomia parcial ou total (FOSSUM, 2008).
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A torção do lobo pulmonar refere-se à rotação do lobo ao longo do seu 

eixo maior, torcendo os vasos pulmonares e o brônquio correspondente a este lobo. 

Essa torção é causada por qualquer fator que aumente a mobilidade de um lobo 

pulmonar,  como  atelectasias  associadas  à  pneumonia,  trauma,  pneumotórax, 

derrame  pleural,  manipulação  durante  o  período  trans-operatório  e  de  cunho 

espontâneo, e seu tratamento consiste na lobectomia do lobo afetado (HOSGOOD, 

1999; FOSSUM, 2008).

Os  bons  resultados  que  podem  ser  obtidos  na  cirurgia  pulmonar 

dependem  diretamente  de  uma  indicação  precisa  e  correta,  bom  preparo  pré-

operatório, anestesista especializado e competente, conhecimento aprofundado da 

anatomia pulmonar do paciente, técnica cirúrgica adequada para o tipo de indicação 

e boa recuperação pós-operatória (MARQUES, ARRUDA e CURI, 1994).

Existem  três  técnicas  cirúrgicas  utilizadas  para  cirurgias  pulmonares, 

dentre elas estão relacionadas à lobectomia parcial, lobectomia total ou completa e 

pneumonectomia. A lobectomia parcial consiste na remoção de uma porção do lobo 

pulmonar  afetado  e  pode  ser  usada  para  coletar  amostras  de  biópsia  ou  no 

tratamento  de  lesões  marginais  isoladas,  que  envolvem  metade  ou  dois  terços 

periféricos  do  lobo.  Nos  casos  de  lesões  e  afecções  extensas,  a  lobectomia 

completa ou total,  que consiste  na retirada de um ou mais lobos pulmonares,  é 

considerada uma medida necessária. A pneumonectomia corresponde à remoção de 

um dos pulmões por completo, causando obstrução do fluxo sanguíneo pulmonar 

em mais de 60% e diminuindo a capacidade pulmonar em mais de 50%. Esse tipo 

de cirurgia pulmonar possui mortalidade maior se comparado aos outros tipos de 

técnicas,  em virtude  da  insuficiência  cardiopulmonar  instalada  no  pós-operatório 
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(MARQUES,  ARRUDA  e  CURI,  1994;  NELSON,  1998b;  HOSGOOD,  1999; 

FOSSUM, 2008).

2.2.1 Lobectomia pulmonar total ou completa

A  abordagem  cirúrgica  para  a  lobectomia  pulmonar  total  é  feita  por 

toracotomia  lateral  sobre  a  área  do  pulmão  afetada  e  seu  hilo  pulmonar.  Ao 

ultrapassar  o  plano  dos  músculos  intercostais,  são  visualizadas  as  pleuras. 

Recomenda-se que os lobos pulmonares remanescentes sejam isolados e cobertos 

por  esponjas  umedecidas de laparotomia  ou compressas úmidas embebidas em 

solução salina fisiológica; posteriormente, a pleura pulmonar é incisionada a fim de 

expor  os vasos pulmonares (DAVID, 1985; MARQUES, ARRUDA e CURI,  1994; 

NELSON, 1998b; FOSSUM, 2008) (fig. 3A).

Primeiramente,  na  posição  craniodorsal,  os  vasos  pulmonares  e  os 

brônquios são apalpados no hilo, e na seqüência é realizada a dissecção da artéria 

pulmonar com o auxílio de pinças de ângulo reto e pontas rombas para que sua 

circunferência seja liberada da pleura e do tecido perivascular. Em seguida é feita a 

ligadura da artéria pulmonar para o controle do fluxo de sangue arterial  ao lobo, 

impedindo a congestão e reduzindo a ocorrência de hemorragia arterial de caráter 

grave,  durante  a  dissecção  do  hilo  pulmonar.  Essa  ligadura  é  do  tipo  simples, 

usando um fio não absorvível 2.0 ou 3.0, fixado na extremidade proximal da artéria, 

perto de seu ponto de ramificação. Uma sutura similar é feita distalmente ao local 

onde será aplicada a transeção da artéria. Após isso, uma sutura de transfixação é 

aplicada 1 mm distal à ligadura mais proximal e a artéria é seccionada entre a sutura 

de  transfixação  e  a  ligadura  simples  distal.  Essa  extremidade  é  adicionalmente 

suturada com pontos contínuo simples (fig. 3B). O lobo é afastado dorsalmente e 
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realiza-se  a  dissecção,  ligadura  e  transecção  da  veia  pulmonar  (DAVID,  1985; 

NELSON, 1998b; HOSGOOD, 1999) (fig. 3C e 3D).

O brônquio que supre o lobo abordado é dissecado para retirar o tecido 

remanescente  e  pinçado  de  forma  transversal  com  a  ajuda  de  duas  pinças 

traumáticas, colocando uma proximal e outra distal ao ponto de corte, junto ao lobo 

pulmonar  que  será  removido,  que  em  seguida  é  seccionado  distalmente  a 

aproximadamente 1 cm e retirado, melhorando a exposição do coto bronquial (fig. 

3E).  O  coto  brônquico  é  suturado  com  pontos  de  colchoeiro  horizontais 

interrompidos com fio de característica monofilamentar, não absorvível, de número 

2.0 ou 3.0 (fig. 3F), para promoverem o colapso do brônquio, e essa primeira sutura 

do  brônquio  é  usada  para  aproximar  a  sua  parte  membranosa  onde  a  porção 

cartilaginosa começou (DAVID, 1985; NELSON, 1998b; HOSGOOD, 1999; BAYRAM 

et al., 2007). Conforme preconizado por Bojrab (2005), a oclusão do coto bronquial 

na  lobectomia  completa  é  realizada  através  de  sutura  contínua  simples  dupla, 

contrapondo ao relatado por Hosgood (1999) e Bof et al. (2007), que indica a sutura 

do coto brônquico com sutura simples interrompida.

Posteriormente,  emprega-se  a  fixação  da  pleura  ou  tira  de  fáscia  à 

extremidade  do  coto  bronquial  por  um padrão  de  sutura  com pontos  contínuos 

simples  para  a  sobre-sutura  da  mucosa  e  cartilagem  na  extremidade  distal  do 

brônquio com fio absorvível 3.0 ou 4.0, para impedir o vazamento de ar. Em seguida, 

a extremidade do coto bronquial é rebatida, e toda sua superfície é suturada com 

pontos  interrompidos  transfixantes  (GOMES  e  BROSCO,  1978;  DAVID,  1985; 

NELSON, 1998b) (fig. 3G). 
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Figura 3: Lobectomia pulmonar total. A – Deslocamento ventral da 
artéria pulmonar para sua visualização; B – Ligadura, transecção e 
sutura  da  extremidade da artéria  pulmonar;  C e D  –  Ligadura, 
transecção  e  sutura  da  extremidade  da  veia  pulmonar;  E  – 
Pinçamento e secção do brônquio que supre o lobo abordado; F – 
Sutura do coto bronquial; G – Fixação da pleura e sobre-sutura do 
coto brônquico. Fonte: David (1985)
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De acordo com Bayram et al. (2007) o tempo de anastomose bronquial 

usando sutura interrompida é maior se comparado com a sutura contínua e, por isso, 

a sutura contínua é mais simples, rápida e econômica em comparação com a sutura 

interrompida.

Hosgood (1999) citou que o fio para a sutura do coto brônquico pode ser 

absorvível ou não. Fios de sutura multifilamentados, não-absorvíveis e trançados, 

como por exemplo, o fio de seda, não pode ser utilizado na presença de infecção,  

pois eles aumentam a chance de infecção devido à capacidade de aportar bactérias 

entre os filamentos, ao contrário dos fios monofilamentados, como o fio de náilon 

(SCOTT et al., 1976; FOSSUM, 2008).

A resistência à pressão da sutura bronquial é importante para a avaliação 

da sua qualidade e a força de fechamento do coto bronquial  é determinada pela 

pressão de vazamento (SCOTT et al., 1976; LUDWIG et al., 2004b).

Após  a  remoção  do  lobo  pulmonar,  a  linha  de  sutura  do  brônquio  é 

testada colocando solução salina  aquecida no tórax  do animal  e  aplicando uma 

pressão de 25 a 50 cm de H2O no sistema de ventilação para visualizar possíveis 

vazamentos de ar. Outros autores também usaram este método nos seus estudos 

experimentais para avaliar o vazamento aéreo pela sutura bronquial (SCOTT et al., 

1976;  MARQUES, ARRUDA e CURI,  1994;  NELSON, 1998b;  HOSGOOD, 1999; 

LUDWIG et al., 2004b; BAYRAM et al., 2007).

Se houver vazamentos extensos, devem ser aplicadas suturas adicionais 

para oclusão destes. O coto brônquico pode ser coberto por pleura ou tecido pleural 

subjacente, reduzindo o extravasamento de ar pós-operatório, contribuindo para a 

ausência  de  aderências  e  acelerando  no  processo  de  cicatrização  dos  cotos 



27

bronquiais,  aumentando  a  segurança  do  fechamento  brônquico  (GOMES  e 

BROSCO, 1978; NELSON, 1998b). 

O uso de omento na linha do fechamento brônquico é benéfico, pois o 

omento  leva  irrigação  sanguínea  até  o  local  da  cirurgia  e  isso  induz  a 

neovascularização  e  a  cicatrização da  ferida  infeccionada  (SUZUKI  et  al.,  1996; 

NELSON, 1998b). 

Liberman e Cassivi (2007) comentaram sobre o uso de retalhos visando 

fornecer suporte ao coto brônquico, dentre eles o flap da pleura parietal, a gordura 

pericárdica, flap do músculo serratus anterior, flap do músculo intercostal e flap do 

omento. A literatura também relata o uso de um pedículo do músculo intercostal 

externo-interno usado para suportar a linha de sutura manual do coto bronquial, por 

ser grande e bem vascularizado, assegurando um fechamento seguro (SMOLLE-

JUETTNER et al., 1997; SALCI et al., 2007).

Após  a  revisão  da  aerostasia  do  coto  bronquial,  a  parede  torácica  é 

fechada  respeitando-se  os  planos  anatômicos.  A  colocação  de  tubos  de 

toracostomia no pós-operatório é essencial para a remoção do ar remanescente no 

tórax  e  monitoramento  quanto  ao  vazamento  de  ar  do  brônquio  (GOMES  e 

BROSCO, 1978; HOSGOOD, 1999).

2.3 Sutura Mecânica para Cirurgias Pulmonares

A sutura mecânica por meio de aparelho de grampeamento automático é 

considerada uma técnica alternativa para a lobectomia total, a qual reduz o tempo de 

cirurgia e, conseqüentemente, diminui a morbidade perioperatória (NELSON, 1998b; 

HOSGOOD,  1999;  FOSSUM,  2008).  De  acordo  com  Hosgood  (1999)  a  sutura 

mecânica com grampos é avaliada como a mais segura, rápida e barata.  A opção 
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por sutura mecânica com dispositivo agrafador automático é determinado também 

pelo aspecto financeiro, com relação à sutura manual (LUDWIG et al., 2004b).

O grampeador  automático  possui  vantagens e  desvantagens quanto  à 

sua utilização. Dentre elas estão a uniformidade de distribuição da pressão e o fato 

de que nem sempre o ângulo pode ser ajustado, respectivamente (LUDWIG et al., 

2004a). 

Normalmente durante a lobectomia utiliza-se o aparelho premium TA-30 

ou TA-55, com grampos de 3,5 mm para a oclusão de vasos e brônquios, onde o 

hilo é transeccionado distal aos agrafes (NELSON, 1998b) (fig. 4). 

O  coto  bronquial  pode  ser  fechado  com  dois  tipos  de  dispositivos 

agrafadores mecânicos, podendo ser paralelo ou com dobradiças. No entanto, foi  

constatado que a possibilidade de aparecimento de fístula  broncopleural  é maior 

quando o dispositivo de dobradiça é usado (DZIEDZIC, ORLOWSKI e JAKIMIUK, 

2000).

Figura 4: Utilização do grampeador automático na lobectomia 
pulmonar total. Fonte: Bof et al. (2007)
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Segundo Hosgood (1999) e Kawashima et al. (2000) pode ser feito uma 

combinação entre sutura manual  e mecânica,  em que os vasos pulmonares são 

ligados com fios de sutura e o agrafe é usado apenas nos brônquios. No entanto, no 

estudo prévio feito por Bandeira et al. (2001) foi realizado sutura em bloco do hilo 

pulmonar por grampeador linear em cães, concluindo ser uma técnica viável e de 

rápida execução.

Alguns  estudos  realizados  mostraram  que  a  sutura  mecânica  com 

dispositivo agrafador automático mostrou-se mais resistente a pressão exercida pelo 

coto do que a sutura manual  realizada com fios cirúrgicos (SCOTT et al.,  1976; 

LUDWIG et al., 2004b; BOF et al., 2007).

No estudo feito por Izumi et al. (2010) utilizou-se cola de fibrina no coto 

brônquico  após  lobectomia  com  sutura  mecânica  em trinta  e  um cães  da  raça 

Beagle. Após os animais serem sacrificados, foi verificado, por exame macroscópico 

e histológico, que sua aplicação aumentou a formação de aderências, espessura do 

tecido de granulação e densidade de vasos no tecido de granulação.

2.4  Braçadeiras de Náilon

As  braçadeiras  são  fitas  de  náilon  (poliamida)  usadas  na  engenharia 

elétrica  para  amarração  de  cabos  elétricos,  originalmente  idealizadas  para  uso 

eletrohidraúlico,  sendo  consideradas  como  materiais  de  fácil  manuseio  e 

esterilização,  baixo  custo,  boa  tolerância  pelo  organismo  e  eficiente  sistema  de 

trava, além da resistência a tração (SORBELLO, GIUDUGLI e ANDRETTO,  1999; 

NEVES, DECONTO e DORNBUSCH, 2010; MIRANDA et al., 2006;  COSTA NETO 

et al., 2009).
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A braçadeira  de  náilon  apresenta  uma extremidade  com sistema guia 

auto-travante  contínuo a uma haste tipo fita  em que,  ao longo de uma de suas 

superfícies,  possui  saliências transversais  com o objetivo  de propiciar  a  redução 

irreversível do diâmetro da alça, quando a mesma se insere no sistema  (COSTA 

NETO et al., 2009).

A  braçadeira  é  considerada  um  material  atóxico  e  resistente  à 

temperatura de até 260°C (ideal 230°C), de acordo com a análise de toxicidade e 

resistência térmica realizada no estudo feito por Sorbello, Giudugli e Andretto (1999), 

contrapondo aos resultados mostrados por  Kirby e Wilson (1989),  que afirmaram 

que as braçadeiras de náilon foram afetadas pela esterilização com autoclavagem, 

pois elas ficaram mais frágeis. No estudo feito por Miranda et al. (2006) foi realizado 

esterilização da braçadeira por meio de autoclavagem, numa temperatura a 132°C, 

por trinta minutos, e secagem por quinze minutos.  Já nos estudos realizados por 

Carrillo et al. (2005), Silva et al. (2006), Silva et al. (2007) e Rabelo et al. (2008), as  

braçadeiras foram autoclavadas à 121°C, por trinta minutos, e secadas, em seguida, 

à 37°C por dez minutos.  A esterilização por sistema de autoclavagem também foi 

descrita por outros autores como Costa Neto et al.  (2009).  Em todos os estudos 

citados acima, o dispositivo  de náilon aparentemente não demonstrou fragilidade 

após ser submetido ao processo de esterilização.

Em virtude das qualidades apresentadas pela braçadeira,  seu uso nos 

procedimentos cirúrgicos vem sendo citado por vários autores, principalmente como 

métodos hemostáticos em cirurgias que exigem ligaduras vasculares firmes e nas 

cirurgias  ortopédicas  para  fixação  de  fratura  de  ossos  longos  (SORBELLO, 

GIUDUGLI e ANDRETTO, 1999; SILVA FILHO et al., 2004; MIRANDA et al., 2006; 

SILVA et al., 2007).
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Os estudos experimentais realizados por Silva Filho et al. (2004), Neves, 

Deconto e Dornbusch (2010) e por Silva et al. (2006) avaliaram o uso da braçadeira 

de náilon na orquiectomia do tipo aberta em eqüinos, no qual a mesma mostrou-se 

resistente,  não  havendo  rupturas  e  nem  afrouxamento,  bem como  ausência  de 

hemorragias  proveniente  dos  vasos  que  compõem  o  funículo.  A  partir  destes 

estudos os autores afirmaram que a braçadeira é viável  para tal  prática, por ser 

simples, de rápida e fácil aplicabilidade, baixo custo e por diminuir possíveis riscos 

de  complicações  pós-operatórias.  Essas  características  da  braçadeira  também 

foram ressaltadas em estudos experimentais realizados por Silva et al. (2009) para 

hemostasia  durante  orquiectomia  em  bovinos  e  por  Sacramento  (2008)  para 

hemostasia durante a mesma técnica.

A ovariectomia  em éguas foi  executada com braçadeira  de  náilon  em 

estudos experimentais realizados por alguns autores (COKELAERE, MARTENS e 

WIEMER,  2005;  SILVA  et  al.,  2007;  RABELO  et  al.,  2008).  Através  destes 

experimentos  os  autores  constataram  que  esse  dispositivo  é  economicamente 

viável, apresenta segurança para ser usado em procedimentos cirúrgicos e redução 

do  tempo  cirúrgico,  além  de  ser  eficaz  para  a  prevenção  de  hemorragias.  Os 

mesmos resultados foram encontrados por Costa Neto et al. (2009), que utilizaram 

braçadeiras  de  náilon  como  método  hemostático  preventivo  para  ligadura  dos 

complexos arteriovenosos do útero e ovários durante a ovariossalpingohisterectomia 

(OSH) em gatas.

Nas cirurgias ortopédicas a bracadeira de náilon é um material que pode 

ser  empregado  como  método  alternativo,  em  conjunto  com  placas  e  pinos 

intramedulares, para a fixação de ossos longos,  permitindo o seu ajuste ao local da 
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fratura em virtude de sua flexibilidade e facilidade de manuseio (KIRBY e WILSON, 

1989; CARRILLO et al., 2005). 

Sorbello, Giudugli e Andretto (1999) avaliaram a braçadeira de náilon em 

teste  de  comportamento  biológico  em  ratos,  demonstrando  que  tal  dispositivo 

apresenta  baixa  reação tecidual  local  nessa  espécie.  No  estudo de Sacramento 

(2008)  foi  verificado ausência de reação inflamatória,  fato que corrobora com os 

resultados obtidos por  Matos (2006),  que em seu  estudo experimental  implantou 

segmentos de braçadeira e fio de náilon na musculatura de vinte ratas e concluiu 

não haver diferenças entre as alterações teciduais provocadas pela braçadeira e 

pelo  fio  cirúrgico  de náilon.  Adicionalmente,  a  utilização de braçadeira  de  náilon 

resultou em menor formação de aderências intraperitoniais quando comparada ao fio 

de algodão para OSH em cadelas (JORGE et al., 2007).

Miranda et al. (2006), verificaram que a braçadeira de náilon não sofre 

alterações significativas na resistência quando submetida à diferentes trações, seja 

nos estado natural ou autoclavada. Além disso, não foi observado afrouxamento da 

braçadeira  durante  o  período  trans-operatório  em  nenhuma  das  amostras 

analisadas. No entanto, Kirby e Wilson (1989) afirmaram que quando a braçadeira 

foi colocada na imersão com solução salina, para simular o ambiente fluido do corpo, 

elas  apresentaram  maior  perda  de  tração  e  se  tornaram  mais  flexíveis, 

esporadicamente partindo ao serem apertadas, concluindo que o ambiente fluido “ in 

vivo” pode ser responsável por desatar as braçadeiras.

No experimento realizado por Costa Neto et al. (2009), foi verificado que é 

inadequado a utilização de instrumentos cirúrgicos para fixar  o sistema de auto-

travagem na tração da haste, como por exemplo o porta agulha  e as pinças de 

apreensão, pois os mesmos causam deformidade e inviabilização do sistema. No 
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entanto, neste estudo constatou-se que a mesma ação feita com a ajuda dos dedos 

em  torno  da  braçadeira  proporcionou  fixação  adequada  do  sistema  de  auto-

travagem, sendo suficiente para realizar a oclusão circular perfeita.

Durante o procedimento cirúrgico, o corte da haste da braçadeira deve ser 

feito com uma tesoura que tenha o corte mais preciso em virtude da resistência do 

material, como por exemplo, a tesoura do tipo corte de fios metálicos. Esse corte 

deve ser realizado transversalmente ao eixo longitudinal das hastes, imediatamente 

após  seu  sistema  de  auto-travagem,  a  fim  de  se  evitar  danos  em  estruturas 

adjacentes devido a resquícios de haste e cortes imprecisos (COSTA NETO et al., 

2009).

2.5 Possíveis Complicações da Lobectomia

Inúmeros fatores influenciam na insuficiência do coto bronquial,  dentre 

eles estão o tipo de técnica cirúrgica escolhida, presença de infecção bacteriana, 

conteúdo  de  cálcio  na  cartilagem bronquial,  resistência  à  pressão  e  outros.  As 

complicações  pulmonares  pós-operatórias  podem  resultar  em  colonização 

bacteriana  bronquial,  que  por  consequência  dão  origem  a  pneumonias  pós-

cirúrgicas.  As  reações  exsudativas  no  fechamento  do  coto  bronquial  são 

indesejadas,  pois  retardam a cicatrização  (SCOTT et  al.,  1976;  LUDWIG et  al., 

2004b). 

A prevenção da pneumonia pós-operatória pode ser realizada com o uso 

de antibióticos profiláticos imediatamente antes da cirurgia em pacientes que serão 

submetidos a  ressecções  pulmonares  (OLAVARRIETA,  CORONEL  e  IZARRA, 

2008).
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A hemorragia e o vazamento de ar pelo coto bronquial são considerados 

como principais complicações da lobectomia (NELSON, 1998b;  FOSSUM, 2008). 

Além do vazamento de ar,  Dhaliwal,  Puri  e Sidhu (2001) citaram a formação de 

fístula, a presença de tecido de granulação e, por fim, a estenose brônquica como 

principais complicações derivadas da ressecção de um segmento bronquial longo.

O  constante  vazamento  de  ar  pelo  coto  bronquial  pode  levar  ao 

pneumotórax,  que se refere ao acúmulo de ar  dentro  da  cavidade pleural.  O ar 

passa do brônquio para a pleura na fase expiratória do ciclo respiratório, quando o 

gradiente entre a pressão pleural e a pressão dentro do brônquio força o fluxo de ar 

no  sentindo  brônquio-pleura,  sendo  que  nesse  momento  a  pressão  pleural 

permanece negativa e a pressão intrabrônquica está momentaneamente positiva. A 

expansão da cavidade torácica é contraposta pela retração elástica do pulmão, que 

tende  a  colabar.  A  oposição  dessas  forças  responsáveis  pela  pressão  negativa 

intrapleural e a manutenção dessa pressão depende do sistema ser hermético. A 

quebra  desse  equilíbrio  é  causada  por  qualquer  abertura  que  possibilite  a 

comunicação da cavidade pleural com o meio exterior através da parede torácica ou 

do  coto  brônquico,  determinando  o  pneumotórax  (CAMARGO,  1991;  FOSSUM, 

2008).

As conseqüências do pneumotórax dependem de seu volume assim como 

das condições do pulmão adjacente. Um pneumotórax com 50% ou mais de colapso 

pulmonar acarreta em aumento  súbito  da resistência  vascular,  com elevação da 

freqüência respiratória e cardíaca, e hipoxemia moderada. Seu tratamento pode ser 

feito  por  tratamento  conservador,  toracocentese  ou  aspiração  com  agulha, 

drenagem pleural ou toracotomia, a depender da indicação do médico veterinário 

responsável (CAMARGO, 1991).



35

Gomes e Brosco (1978) relataram que o coto brônquico remanescente 

deve  ser  o  menor  possível,  com  a  finalidade  de  evitar  deiscência  de  sutura, 

infecções e acúmulo de secreções. 

A  deiscência  de  sutura  do  coto  brônquico  corresponde  a  uma  das 

complicações mais sérias existentes nas cirurgias de ressecção pulmonar, sendo 

mais  comum na  pneumonectomia  do  que  nas  ressecções  pulmonares  menores. 

Possui incidência rara, porém, quando ela ocorre, apresenta mortalidade alta. Se a 

deiscência  ocorrer  dentro  de  alguns  dias  ou  semanas  após  a  cirurgia, 

provavelmente, pode ter sido decorrente de falha na técnica operatória, como por 

exemplo, grampos quebrados e soltos ou tensão excessiva no fechamento levando 

a uma pobre justaposição dos tecidos. Contudo, se a deiscência acontecer após 

esse período pode ser decorrente de um tecido bronquial fraco e infecção, levando à 

perda da integridade do fechamento do coto bronquial. Os fatores de risco para a 

deiscência do coto bronquial podem ser de caráter pré, intra ou pós-operatório. Os 

fatores  de  risco  pré-operatórios  estão  relacionados  com  esteróides,  cirrose, 

pneumonia,  empiema,  diabetes  mellitus,  má  nutrição  e  outros.  Os  fatores 

intraoperatórios  estão  relacionados  à  perda  da  integridade  da  sutura  e 

desvascularização  do  brônquio,  já  os  fatores  pós-operatórios  se  devem  ao  uso 

prolongado da drenagem torácica e a exigência de transfusão de sangue (SUZUKI 

et al., 1996; LIBERMAN e CASSIVI, 2007).

A fístula broncopleural pós-ressecção pode aparecer devido a falha na 

técnica  do  fechamento  do  coto  brônquico  e  devido  ao  aumento  da  pressão 

intrabronquial no momento da tosse.  A inflamação dificulta o fechamento do coto 

brônquico  e  isso  predispõe  ao  aparecimento  de  fístula  broncopleural.  Em 

determinadas vezes a fistula broncopleural é de difícil diagnóstico. A incidência da 
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fístula broncopleural foi reduzida com o uso dos melhores antibióticos, melhoria das 

técnicas  cirúrgicas  e  escolha  do  melhor  material  sintético (SCOTT  et  al.,  1976; 

KHANNA  e  NARAYANAN,  1982;  KAWASHIMA  et  al.,  2000;  BOF  et  al.,  2007). 

Segundo  Sonobe  et  al.  (2000),  apesar  dos  avanços  relacionados  ao  trans-

operatório,  antibióticos  e materiais  cirúrgicos  reduzirem os riscos pós-operatórios 

das cirurgias pulmonares, a fístula broncopleural ainda pode ocorrer e geralmente 

sua presença é letal.
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EMPREGO DA BRAÇADEIRA DE NÁILON 
PARA AEROSTASIA BRONQUIAL 

RESUMO

O vazamento de ar pelo coto bronquial,  assim como a hemorragia e a infecção são 
consideradas  as  principais  complicações  da  cirurgia  pulmonar.  Falhas  na  aerostasia 
bronquial  freqüentemente  ocorrem devido à  deficiente  oclusão ou por deiscência  de 
sutura  do  coto  brônquico,  causando  o  pneumotórax  iatrogênico.  As  braçadeiras  de 
náilon  vêm  sendo  empregadas  por  vários  autores,  principalmente  como  métodos 
hemostáticos em cirurgias que exigem ligaduras vasculares firmes,  apresentam baixo 
custo, resistência à tração e boa tolerância pelo organismo animal. O presente estudo 
objetivou  avaliar  a  operacionalidade  e  funcionalidade  da  braçadeira  de  náilon  para 
aerostasia  bronquial.  Para  tanto,  foram  utilizadas  doze  árvores  traqueobrônquicas, 
obtidas  de suínos,  com peso médio  de 80 kg,  após abate  em abatedouro  frigorífico 
comercial.  Com a retirada do parênquima pulmonar,  oito brônquios lobares  de cada 
peça  foram selecionados  para  estudo,  sendo  quatro  de  10  mm e  quatro  de  5  mm. 
Posteriormente as árvores e respectivos brônquios foram distribuídas equitativamente 
em  dois  grupos  experimentais  e  seus  brônquios  ocluídos  através  do  emprego  de 
braçadeiras de náilon e da técnica de ligadura com fio de náilon cirúrgico 0, formando 
os Grupos I e II respectivamente.  A resistência à vazamentos  do coto brônquico foi 
verificada através de um sistema de conexão composto por uma sonda endotraqueal 
inserida em cada árvore traqueobrônquica e conectada a um sistema de ventilação em 
circuito  fechado.  As  árvores  traqueobrônquicas,  individualmente  foram  imersas  em 
água e submetidas a uma pressão de 30 cm de H2O por cinco minutos, a cada minuto, 
até atingir a pressão de 100 cm de H2O. Somente neste último tempo, foram observados 
percentuais  de  vazamento  do  coto  brônquico  de  2  e  13%  para  os  Grupos  I  e  II 
respectivamente.  Sem  representatividade  estatística  entre  grupos,  foi  observado 
vazamento de ar com maior evidência para brônquios com 10 mm de diâmetro e para a 
ligadura com fio de náilon. Conclui-se que as braçadeiras mostraram-se dispositivos de 
fácil e rápida aplicação e resistentes à tração, conferindo a constrição necessária para a 
aerostasia bronquial, particularmente quando empregadas em brônquios de até 5 mm de 
diâmetro.

Palavras-chave: barotrauma, lobectomia, ventilometria
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INTRODUÇÃO

A melhoria dos resultados conseguidos nas cirurgias pulmonares tem atingido 

baixa  mortalidade  e  poucas  complicações,  levando  à  busca  por  alternativas  que 

proporcionem  bom  prognóstico  do  paciente  após  as  ressecções  pulmonares 

(MARQUES et al., 1994).

A  cirurgia  pulmonar  é  indicada  para  o  tratamento  de  doenças,  tais  como 

neoplasias,  torção  do lobo pulmonar,  abscessos  e  lacerações  pulmonares.  Dentre  as 

técnicas cirúrgicas usadas estão a lobectomia parcial,  lobectomia total ou completa e 

pneumonectomia, sendo cada técnica aplicada de acordo com a indicação cirúrgica da 

patologia  apresentada pelo paciente  (NELSON, 1998; HOSGOOD, 1999; FOSSUM, 

2008).

A hemorragia, o vazamento de ar pelo coto bronquial, a deiscência de sutura e a 

formação de fístula broncopleural são considerados como principais complicações da 

lobectomia. Dentre os fatores que podem influenciar na insuficiência do coto brônquico 

estão  o  tipo  de  técnica  cirúrgica  escolhida,  a  presença  de  infecção  bacteriana  e  a 

resistência  à pressão (SCOTT et  al.,  1976;  NELSON, 1998;  LUDWIG et  al.,  2004; 

FOSSUM, 2008).

O constante vazamento de ar pelo coto bronquial pode levar ao pneumotórax 

iatrogênico,  que  se  refere  ao  acúmulo  de  ar  dentro  da  cavidade  pleural.  Um 

pneumotórax com 50% ou mais de colapso pulmonar acarreta em aumento súbito da 

resistência vascular, com elevação da freqüência respiratória e cardíaca, e hipoxemia 

moderada (CAMARGO, 1991; DHALIWAL et al., 2001).

Pequenos vazamentos de ar geralmente involuem, porém um vazamento grande 

ou  até  mesmo  uma  hemorragia  grave  requer  um  novo  procedimento  cirúrgico.  A 

monitoração dos pacientes de forma cuidadosa no pós-operatório imediato é essencial 
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para determinar a presença de pneumotórax, hemotórax ou ambos (DHALIWAL et al., 

2001; FOSSUM, 2008).

A braçadeira de náilon (poliamida) é um dispositivo usado na engenharia elétrica 

para amarração de cabos elétricos e que possui boa tolerância no organismo animal, 

resistente à tração e com sistema de travas eficiente. Devido a essas qualidades, seu uso 

nos procedimentos cirúrgicos vem sendo citado por vários autores, principalmente como 

método hemostático em cirurgias que exigem ligaduras vasculares firmes (SORBELLO 

et al., 1999; SILVA FILHO et al., 2004; MIRANDA et al., 2006; SILVA et al., 2007). 

O  presente  trabalho  teve  como  objetivo  avaliar  “in  vitro”  a  eficácia, 

operacionalidade  e  funcionalidade  das  braçadeiras  de  náilon  como  método  para 

aerostasia  bronquial  em  suínos,  comparando-a  com  a  ligadura  com  fio  de  náilon 

cirúrgico. 

MATERIAL E MÉTODOS

Foram utilizadas doze árvores traqueobrônquicas de suínos, com peso médio de 

80 kg (± 3 kg),  provenientes  de abatedouro frigorífico comercial,  inspecionado pelo 

Serviço de Inspeção Federal (SIF). No momento do abate o sistema respiratório inferior, 

envolvendo  laringe,  traquéia  e  pulmão,  foi  retirado  em  bloco  e  acondicionado  em 

recipiente com gelo para o transporte até o local do experimento e neste, mantidos sob 

refrigeração a 4°C por um dia, até o momento do experimento.

As peças de estudo foram padronizadas realizando-se a secção da laringe e a 

dissecção  de  todo  o  parênquima  pulmonar,  preservando-se  apenas  a  traquéia,  os 

brônquios principais, lobares e segmentares.
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Após medição dos diâmetros dos cotos bronquiais lobares com emprego de um 

paquímetro, foram selecionados oito brônquios lobares, sendo quatro com diâmetros de 

5 mm e quatro com diâmetros de 10 mm (Tabela 1).

Tabela 1. Diâmetro dos brônquios lobares do pulmão de suínos

Brônquios lobares Diâmetro dos 
brônquios em 

milímetros
Coto 1 (brônquio lobar apical direito ou traqueal) 10
Coto 2 (brônquio lobar médio direito) 5
Coto 3 (brônquio lobar acessório) 5
Coto  4 (brônquio  lobar  diafragmático  direito  –  porção 
segmentar broncopulmonar basal lateral)

5

Coto  5 (brônquio  lobar  segmentar  diafragmático  direito  – 
porção segmentar broncopulmonar dorsal cranial)

5

Coto  6 (brônquio  lobar  segmentar  diafragmático  direito  – 
porção segmentar broncopulmonar dorsal caudal)

10

Coto 7 (brônquio lobar apical esquerdo) 10
Coto 8 (brônquio lobar diafragmático esquerdo) 10

Definidos  os  brônquios  lobares,  as  árvores  traqueobrônquicas  foram  então 

alocadas  em dois  grupos  experimentais  com seis  unidades  cada.  No  Grupo  I,  para 

realização da aerostasia bronquial foram empregadas braçadeiras de náilon1 e no Grupo 

II empregou-se a técnica de ligadura com náilon cirúrgico2 com a mesma finalidade 

(Figura 6).

As braçadeiras de náilon (poliamida) utilizadas foram adquiridas no comércio 

especializado de materiais  elétricos e possuíam as seguintes características:  tipo fita, 

incolores e com dimensões de 2,5mm X 100mm. O fio cirúrgico escolhido foi o de 

número “0”.

1 Tramontina®, 2,5 mm x 100 mm
2

 Nylon Monofilamentado 0, Johnson e Johnson Ltda
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Figura 5. Esquema representativo mostrando em árvores brônquicas de suíno, locais de 

aerostasia em oito brônquios lobares. Em “A” com fio de náilon e em “B” com 

braçadeiras 

Para  aerostasia  bronquial,  no  Grupo  I,  aplicou-se  a  braçadeira  em  torno  do 

brônquio  lobar  dissecado.  O  sistema  de  travagem  foi  acionado,  proporcionando 

progressiva  compressão  circular  e  fixação  da  mesma  a aproximadamente  0,5 

centímetros de distância do brônquio principal.

Em seguida,  realizou-se a  secção transversal  da fita  com tesoura cirúrgica,  a 

aproximadamente 1,0 cm de sua saída do sistema de travagem. 

No Grupo II, a aerostasia foi realizada, mediante confecção de ligadura com fio 

de náilon, empregando-se nó de cirurgião para sua finalização a aproximadamente 0,5 

centímetros de distância do brônquio principal.
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Em ambos os grupos, os cotos brônquicos excedentes foram seccionados com 

um  distanciamento  de  aproximadamente  0,5  centímetros  de  distância  do  local  da 

oclusão.

Preparadas as doze peças, deu-se início a avaliação da oclusão. Para tanto, uma 

sonda endotraqueal  nº  9.0 foi inserida em cada árvore traqueobrônquica e a  mesma 

conectada a um sistema de ventilação em circuito fechado, por um aparelho de anestesia 

inalatória com ventilação mecânica. A sonda permaneceu fixada internamente à traquéia 

através de dispositivo de travamento (cuff) e externamente através da fixação de uma 

braçadeira de náilon, tornando o meio hermeticamente fechado, livre da entrada de ar do 

ambiente externo. 

As  árvores  traqueobrônquicas  foram  imersas  em  água  em  frasco  de  vidro 

transparente  de  forma  que  todas  as  obliterações  fossem  facilmente  visualizadas. 

Aplicou-se pressão de 30 cm de H2O, avaliada em manômetro acoplado ao aparelho de 

anestesia inalatória3, por cinco minutos em circuito fechado e em seguida, essa pressão 

foi gradualmente aumentada, a cada minuto, até atingir a pressão de 100 cm de H2O 

(Figura 7). A presença de bolhas de ar na água no local de obliteração, durante esse 

período foi notabilizado como falha de aerostasia e registrado para posterior  análise 

estatística empregando-se o McNemar Test. 

3 Aparelho de anestesia veterinário Vet Plus, Brasmed
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Figura 6. Esquema representativo mostrando sistema empregado para avaliar a 

aerostasia bronquial em árvores traqueobrônquicas de suíno. Em “A” 

detalhe da conexão da árvore brônquica com a sonda endotraqueal e 

traquéia conrrugada, sem a braçadeira fixando a sonda externamente. 

Em “B”  e  “C”,  detalhes  dos locais  de  oclusão  com fio  de  náilon  e 

braçadeiras, imersos em água, respectivamente
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

O  cão,  como  espécime  experimental,  tem  sido  empregado  em  inúmeros 

trabalhos de pesquisas particularmente relacionados ao desenvolvimento das cirurgias 

pulmonares (SCOTT et al.,  1976;  BANDEIRA et al.,  2001; BAYRAM et al.,  2007; 

BOF et al., 2007; SALCI et al., 2007). Face aos atuais conceitos de bem estar animal 

que primam por modelos experimentais substitutivos, buscamos a utilização de órgãos 

do  sistema  respiratório  inferior  de  suínos  obtidos  em  abatedouro  frigorífico  para 

fundamentar  a presente proposição.  Nesta fase de estudo, a adequação metodológica 

permitiu  empregar  uma  eficiente  avaliação  do  objetivo  da  pesquisa.  As  árvores 

traqueobrônquicas  de  suíno,  além  de  possuir  características  anatomofisiológicas 

semelhantes às demais espécies domésticas e ao homem, foram de fácil aquisição e seu 

emprego nesta metodologia, minimizou o uso de animais na pesquisa, embora estudos 

“in vivo” sejam essenciais para adequada validação de qualquer técnica cirúrgica.

As  braçadeiras  de  náilon  têm sido  frequentemente  testadas  para  obliteração 

vascular, proporcionando a hemostasia definitiva, com redução dos custos operacionais 

e do tempo cirúrgico, em diversos procedimentos cirúrgicos (SORBELLO et al., 1999; 

NEVES et al., 2010; MIRANDA et al., 2006;  COSTA NETO et al., 2009). Contudo, 

não encontramos relato de trabalhos de pesquisas que verificassem a eficácia  desde 

artefato para aerostasia cirúrgica. 

De acordo com vários autores (DAVID, 1985; NELSON, 1998;  BAYRAM et 

al., 2007) o fio preferencialmente utilizado para oclusão bronquial é o náilon cirúrgico, 

por apresentar baixa reação tecidual e ser inerte, minimizando os riscos de infecção 

bacteriana, que corresponde a um dos fatores que influenciam na insuficiência do coto 

bronquial. Considerando-se que as braçadeiras são compostas de poliamida, o mesmo 

material do náilon cirúrgico e que, segundo Matos (2006), não há diferença entre as 
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reações teciduais causadas pela braçadeira e pelo fio cirúrgico de náilon, propusemos o 

estudo experimental com a utilização das mesmas para oclusão de cotos brônquicos.

Com  relação  à  técnica  cirúrgica  empregada,  optou-se  pela  lobectomia 

pulmonar total, ao invés da pneumonectomia, como utilizada por Scott et al. (1976), 

Bandeira et al. (2001), Bof et al. (2007) e Salci et al. (2007). A lobectomia pulmonar  

total possui maior aplicabilidade na rotina cirúrgica do que a pneumonectomia, que se 

comparada a outros tipos de técnicas, apresentando mortalidade maior em virtude da 

insuficiência cardiopulmonar instalada no pós-operatório do paciente  (MARQUES et 

al., 1994; NELSON, 1998; HOSGOOD, 1999; FOSSUM, 2008). Ademais, a técnica de 

lobectomia total permite a avaliação da integridade de cotos brônquicos de diferentes 

diâmetros.

Embora a literatura não faça menção ao uso da técnica de ligaduras para oclusão 

do coto brônquico, optou-se por este método, uma vez que a braçadeira quando aplicada 

em torno de qualquer estrutura,  promove a constricção circunferencial  progressiva e 

irreversível.  A  partir  de  tal  fundamentação,  pode-se  conjecturar  alguns  aspectos 

relacionados à técnica de oclusão do coto brônquico empregada. 

Neste estudo a constrição do coto brônquico promovido pela técnica da ligadura 

com braçadeira ou por fio de náilon, não representou um fator de risco relacionado à 

perda da integridade tecidual durante a avaliação, corroborando os achados de David 

(1985), Nelson (1998), Hosgood (1999), Bojrab (2005),  Bayram et al. (2007) e Bof et 

al.  (2007)  para  suturas  convencionais  com  fios.  Todos  os  brônquios  lobares 

mantiveram-se íntegros, sem nenhuma evidência de perda da integridade, no momento 

da  instalação  da  braçadeira.  Porém,  a  probabilidade  da  constricção  instalada  causar 

desvitalização do coto, fator de risco pós-operatório, não pôde ser investigada. Acredita-

se que essa possibilidade seja mínima, uma vez que, quando aplicada em outros tecidos 

como  pedículos  vasculares  (SORBELLO et  al.,  1999; SILVA FILHO et  al.,  2004; 
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SILVA et al., 2007; COSTA NETO et al., 2009) e ossos (MIRANDA et al., 2006) não 

foram evidenciados sinais de isquemia.

O  sistema  utilizado  para  validar  a  aerostasia  bronquial  neste  trabalho, 

semelhante ao citado por autores como Ludwig et al. (2004), Bayram et al. (2007) e Bof 

et  al.  (2007),  mostrou-se  satisfatório  para  avaliar  a  resistência  do  coto  brônquico  à 

vazamentos.  A permanência  das  hastes  longas  da  braçadeira  mantidas  neste  estudo 

possibilitou a identificação do coto bronquial em que houve vazamento de ar no teste de 

pressão  exercido.  No  entanto,  “in  vivo”  recomenda-se  o  corte  da  mesma 

transversalmente ao eixo longitudinal das hastes e imediatamente após seu sistema de 

travagem, como citado por  Costa Neto et  al.  (2009), minimizando-se deste modo,  a 

formação de aderências.

A pressão de 30 cm de H2O mantida por 5 minutos mimetizou a pressão máxima 

suportada  em  um  paciente  anestesiado,  conforme  McDonell  &  Kerr  (2007).  Neste 

período, em nenhum grupo foi observado sinais de vazamento, porém com o aumento 

progressivo da pressão, a cada minuto, até atingir 100 cm de H2O, foram observados 

vazamentos em ambos os grupos.  

Foram observados percentuais de vazamento do coto brônquico de 2 e 13% para 

os  Grupos  I  e  II  respectivamente  (Figura  8).  Embora,  diferenças  estatísticas 

significativas  (p  =  0,125),  não  tenham  sido  evidenciadas  empregando-se  o  teste 

estatístico  McNemar Test. Desta forma, sugere-se uma maior resistência das oclusões 

realizadas com braçadeiras em relação às ligadura com fio de náilon, particularmente 

quando observado o fator diâmetro dos cotos, de modo que nos brônquios de 10 mm de 

diâmetro,  principalmente  o  brônquio  traqueal,  o  índice  de  vazamento  foi  maior  no 

Grupo II.
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Figura  7.  Representação  gráfica  das  porcentagens  de  casos  em  que  houveram 

.................vazamento de ar em cotos bronquiais utilizando braçadeiras de náilon e 

.................fio cirúrgico de náilon. 1: Não vazamento de ar. 2: Vazamento de ar

Neste estudo experimental, foi observado que a oclusão do coto brônquico pela 

braçadeira de náilon apresentou menos tempo de confecção do que a ligadura por fio 

cirúrgico,  embora  não  tenha  sido  realizada  uma  análise  estatística  avaliando  tal 

parâmetro entre os grupos.

Diante dos resultados observados neste estudo, é possível concluir que o modelo 

experimental  empregado  para  avaliar  a  eficácia  da  aerostasia  brônquica  foi  eficaz, 

minimizando o uso de animais para experimentação, e que as braçadeiras mostraram-se 

dispositivos de fácil e rápida aplicação e resistentes à tração,  conferindo a constrição 

necessária  para  a  aerostasia  bronquial,  particularmente  quando  empregadas  em 

brônquios de até 5 mm de diâmetro.

Não obstante os resultados terem apontado para a eficiência do dispositivo, há de 

se ponderar que são necessários posteriores estudos para avaliar a funcionalidade e a 

aplicabilidade do dispositivo na cirurgia pulmonar “in vivo”.



53

REFERÊNCIAS

BANDEIRA, C.O.P.; TAHA, M.O.; STEFFENS, V.A.; SOUZA, R. de; SHIOZAKI, 
A.A.; BAGATIN, J.P.; SOUZA. V.B. de. Pneumectomia utilizando sutura em bloco do 
hilo pulmonar por grampeador linear em cães. Acta Scientiarum, v.23, n.3, p.671-674, 
2001.

BAYRAM, A.S.; EROL, M.M.; SALCI, H.; OZYIGIT, Ö.; GÖRGUL, S.; 
GEBITEKIN, C. Basic interrupted versus continuous suturing techniques in bronchial 
anastomosis following sleeve lobectomy in dogs. European Journal of Cardio-
thoracic Surgery, v.32, p.852–854, 2007.

BOF, A.M.; RAPOPORT, A.; PAULO, D.N.S.; LEIRO, L.C.F.; GOMES, M.R.A.; 
PANDO-SERRANO, R.R. Estudo comparativo entre a resistência das suturas manual e 
mecânica do coto brônquico em cães submetidos a pneumonectomia esquerda. Jornal 
Brasileiro de Pneumologia, v.33, n.2, p.141–147, 2007.

BOJRAB, M.J. Pulmão. In:______. Técnicas atuais em cirurgia de pequenos 
animais. 3.ed. São Paulo: Editora Roca, 2005. p.334-335.

CAMARGO, J.J. Pneumotórax. In: SILVA, L.C.C. Compêndio de pneumologia. 2.ed. 
São Paulo: Fundação Byk, 1991. p.920–932.

COSTA NETO, J.M. da; TEIXEIRA, E.M.; FERREIRA FILHO, E.M.; TORÍBIO, 
J.M.M. de L.; ALMEIDA FILHO, C.H.R. de; MORAES, V. de J. Braçadeiras de náilon 
para hemostasia preventiva na ovariosalpingohisterectomia em gatas. Revista 
Brasileira de Saúde e Produção Animal, v.10, n.3, p.615-624, 2009. 

DAVID, T. Tórax. In:______. Atlas de cirurgia de pequenos animais. 1.ed. São 
Paulo: Editora Manole, 1985. p.262-267.

DHALIWAL, R.S.; PURI, D.; SIDHU, K.S. Closure of bronchial defects using 
glutaraldehyde-treated pericardium. The Asian Cardiovascular & Thoracic Annals, 
v.9, p.204–207, 2001.

FOSSUM, T.W. Cirurgia do sistema respiratório inferior: pulmões e parede torácica. 
In:______. Cirurgia de pequenos animais. 3.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008. p.870-
893.

HOSGOOD, G. Sistema respiratório. In: HARARI, J. Cirurgia de pequenos animais. 
Porto Alegre: Editora Artes Médicas Sul Ltda, 1999. p.107 – 111. 

LUDWIG, C.; STOELBEN, E.; SCHÜTTLER, W.; BEHREND, M. A comparison of 
bronchial closure with the aid of staples or suture: an experimental study on pig 
tracheae. Journal of Investigative Surgery, v.17, p.93–97, 2004.

MARQUES, E.F; ARRUDA, R.M.; CURI, N. Princípios gerais de técnica nas 
ressecções pulmonares. In: NETTO, A.C.; RAIA, A.A.; ZERBINI, E.J. Clínica 
cirúrgica. 4.ed. v.3. São Paulo: Editora Sarvier, 1994. p.297–308.



54

MATOS, W.P. de. Estudo comparativo das reações teciduais produzidas pela 
abraçadeira de náilon e o fio de náilon cirúrgico implantados na musculatura de 
ratas. 2006. Monografia (Graduação) – Escola de Medicina Veterinária da UFBA, 
Salvador. 

MIRANDA, A.H.; SILVA, L.A.F. da; TAVARES, G.A.; AMARAL, A.V.C. do; 
MIRANDA, H.G. de. Abraçadeira de náilon: resistência à tração em testes físicos e seu 
emprego como cerclagem no fêmur de cães. Ciência Animal Brasileira, v.7, n.3, 
p.299-307, 2006.

MCDONELL, W.N.; KERR, C.L. Respiratory system. In: TRANQUILLI, W.J.; 
THURMON, J.C.; GRIMM, K.A. Lumb & Jones: Veterinary anesthesia and 
analgesia. 4.th. Austrália: Blackwell Publishing, 2007. p.118.

NELSON, A.W. Sistema respiratório inferior. In: SLATTER, D. Manual de cirurgia 
de pequenos animais. 2.ed. v.1. São Paulo: Editora Manole Ltda, 1998. p.937–967b.

NEVES, T.B.; DECONTO, I.; DORNBUSCH, P.T. Uso da braçadeira de nylon e 
emasculador na técnica aberta de castração de equinos. 2004.  Disponível em:
<http://www.vet.ufmg.br/reprodução/documentos>. Acesso em: 04 de Mar. 2010.

SALCI, H.; BAYRAM, A. S.; OZYIGIT, O.; GEBITEKIN, C.; GORGUL, O. S. 
Comparison of different bronchial closure techniques following pneumonectomy in 
dogs.  Journal of Veterinary Science, v.8, n.4, p.393–399, 2007.

SCOTT, R.N.; FARACI, R.P.; HOUGH, A.; CHRETIEN, P.B. Bronchial stump closure 
techniques following pneumonectomy: a serial comparative study. Annals of surgery, 
v.184, n.2, p.205–211, 1976.

SILVA, L.A. F.; FRANÇA, R.O.; VIEIRA, D.; GARCIA, A.M.; MOURA, M.I.; 
SILVA, M.A.M.; SILVA, E.B.; TRINDADE, B.R.; FRANCO, L.G. Emprego da 
abraçadeira de náilon, do categute e do emasculador na hemostasia preventiva de 
ovariectomia em éguas. Ciência Animal Brasileira, v.8, n.1, p.135-146, 2007.

SILVA FILHO, J.M.; PALHARES, M.S.; VIANA, L.R.; GARCIA, T.R.; 
MARÇOLLA, R. Uso da braçadeira de nylon, de sistema insulock, na ligadura do 
cordão espermático, em castração aberta de eqüinos. 2004.  Disponível em:
<http://www.vet.ufmg.br/reprodução/documentos>. Acesso em: 04 de Mar. 2010.

SORBELLO, A.A.; GIUDUGLI, J.N.; ANDRETTO, R. Nova alternativa para ligaduras 
em cirurgias vídeo-endoscópicas ou convencionais, com emprego de fitas de nylon em 
estudo experimental. Revista Brasileira de Coloproctologia, v.19, n.1, p.24-26, 1999.


