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Introdução

A aorta ascendente representa o local mais

comum de apresentação dos aneurismas de

aorta torácica (60%). Com clínica variável,

alguns podem apresentar compressão local ou

complicações graves como ateroembolismo,

ruptura e dissecção aórtica. Abordagem

cirúrgica imediata se faz necessária em casos

de dissecção aguda, com redução drástica de

complicações e letalidade.

CIRURGIA DE BENTALL E DE BONO PARA CORREÇÃO DE
ANEURISMA DISSECANTE DA AORTA ASCENDENTE
COMPLICADA POR DEISCÊNCIA PARCIAL

Relatar um caso de dissecação aórtica aguda

complicada com isquemia cerebral e

miocárdica, submetido à cirurgia de Bentall e

De Bono, evoluindo com deiscência parcial do

enxerto aórtico.

Conclusão

De acordo com a literatura, a cirurgia de

aneurisma dissecante de aorta ascendente

está relacionada a alta morbimortalidade,

sendo a deiscência do enxerto uma de suas

complicações. Mudanças na hemodinâmica

com disfunção de órgãos, infecções,

desnutrição e tempo prolongado de

internação devem ser manejados por equipe

multiprofissional, visando controle de

eventos adversos.

Objetivo

Relato do caso

• Paciente do sexo masculino, 43 anos,

portador de síndrome metabólica e

aneurisma de aorta ascendente, admitido no

serviço em outubro de 2020 com diagnóstico

de dissecção aórtica (Stanford A) e infarto

agudo do miocárdio, encaminhado para

cirúrgica cardíaca de emergência e

implantado tubo valvulado (metálico) com

artérias coronárias reimplantadas no

enxerto, além de ponte de safena para

coronária direita (óstio coronariano direito

estava dissecado).

• Pré-operatório Pós-operatório

• Recebeu alta hospitalar no 11º PO.

Referência: Mann DL, Ziples DP, Libby P, Bonow RB et al. Braunwald’s heart disease: a textbook of cardiovascular medicine.

Eleventh edition. Rio de Janeiro: Elsevier, 2018.

Utilizados 180ml de contraste no total 

• Readmitido após 32 dias para tratamento

de complicações: infecção de ferida

operatória, anemia e injúria renal aguda.

• Nova internação após 45 dias da última

alta, apresentando anemia com

instabilidade hemodinâmica.

Ecocardiograma sugerindo rotura de tubo

valvulado com alto fluxo periprotético,

sendo submetido à reintervenção cirúrgica

de urgência no dia 29/02/2020 para troca

do enxerto, sendo revertida

anticoagulação com vitamina K e plasma

fresco.

• No 5º PO: choque cardiogênico

• Realizada mediastinotomia de emergência

(04/03/2020) na UTI com retirada de

coágulos, evoluindo com disfunção

orgânica e óbito no dia seguinte.


