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RESUMO 

INTRODUÇAO: O estudo da prevalência da arteriosclerose periférica tem sido feito pela 
investigação da queixa de claudicação intermitente e pela determinação do indice pressórico 
tornozelo-braço. REUNANEN e col. em 1982, estimam a prevalência da doença em 1,1% na 
quarta década da vida, em 1,6% na década seguinte e em 2,8% na sexta década”. 
NICHOLAS e col. em 1973 analisaram retrospectivamente os casos de 40 doentes com 
isquemia grave e que, não obstante não terem sido operados pela limitação de ordem técnica 
da época, preenchiam critérios para revascularização distal dos membros. Ocorreram 
amputações a 30 dias e a 12 meses em 43,2% e 65,9% dos casos e óbitos em 16,7% e 24% 
dos doentes, naqueles respectivos tempos de seguimento”. No estudo meticuloso de 
SZILAGYI e col. em 1979, em 531 doentes com todas as formas de obstrução infra-inguinal e 
de isquemia, e operados, a mortalidade aos quinze anos de seguimento foi de 49%”. Em 
nosso meio não existem dados epidemiológicos que possam predizer a sobrevida e a 
preservação do membro após enxerto, dos pacientes submetidos a este tipo de cirurgia 
0BJETlVO:. Este estudo tem como objetivo avaliar a sobrevida e a preservação da 
extremidade operada, dos pacientes submetidos à revascularização infra-inguinal, no Hospital 
Universitário/UFSC, no período compreendido entre janeiro de 1986 e junho de 1995. 
METOD0: Através da pesquisa dos prontuários médicos dos pacientes submetidos à 
revascularização infra-inguinal , no Serviço de Arquivos Médicos do HU/UFSC, coletou-se 
dados para o preenchimento do protocolo de pesquisa. A partir de outubro de 1993, tais dados 
foram obtidos durante a internação do paciente. lsto tornou possivel a avaliação dos seguintes 
dados: idade, sexo e cor dos pacientes; sintomatologia e alterações tróficas; doenças 
associadas e fatores de risco; tipo de cirurgia a qual o paciente foi submetido; taxa de 
amputação e mortalidade. O seguimento pós-operatório destes doentes foi feito através de: 
consultas ao ambulatório de cirurgia Vascular do HU/UFSC; visitas domicilares; 
correspondências; telefonemas. 
RESULTADOS: Ao final do período em estudo 88 pacientes foram submetidos à 106 
revascularizações infra-inguinais. A idade destes pacientes variou de 37 a 108 anos, com 
média de 65,4 anos. Sessenta e três pacientes eram homens e 25 eram do sexo feminino. 
Apenas 2 doentes eram de cor preta, sendo o restante da casuística composta de brancos. 
A grande maioria dos pacientes, 83 (94,3%), foi operada por isquemia severa da extremidade 
comprometida, com risco de perda do membro. Apenas 5,7% dos doentes foi operada para 
alívio de claudicação intermitente, sendo que em todas as oportunidades esta foi considerada 
incapacitante. 
Dos 88 doentes operados conseguiu-se completar o seguimento de 59 pacientes ao final do 
período estabelecido. Observou-se, dessa forma, que um número significativo de doentes não 
retorna ao ambulatório para controle pós-operatório. 
Verificou-se que a taxa de amputação da extremidade no pós-operatório imediato foi de 
14,8%. 
A mortalidade observada nos primeiros 30 dias de pós-operatório foi de 9%. Registraram-se 
ao final do período de seguimento 25 Óbitos, que tiveram como principais causas as doenças 
cardiovasculares responsabilizadas por 52% dos óbitos, representadas pela cardiopatia 
isquêmica (8 óbitos) e o acidente vascular cerebral (5 óbitos). CONCLUSOES: A maioria dos pacientes submetidos à revascularização infra-inguinal tem 
possui alguma doença associada; a cirurgia foi indicada devido à presença de isquemia severa 
da extremidade inferior na maior parte dos casos; o seguimento à nível de ambulatório deste 
grupo de pacientes é deficitário; a taxa de mortalidade é elevada; as doenças cardiovasculares 
são as principais responsáveis pelos óbitos destes pacientes.



1. INTRODUÇAO 

O estudo da prevalência da arteriosclerose periférica tem sido 
feito pela investigação da queixa de claudicação intermitente e 
pela determinação do índice pressórico tornozelo-braço. Usando 
ambos os métodos, POMREHN e col. em 1986 estimam a 
prevalência da doença em torno de 1%, conforme sugerido pela 
presença de claudicação intermitente e em cerca de 4%, através 
de alterações do índice pressórico tornozelo-braço, considerada a 
populaçao adulta com mais de 4o anda de idade”. REUNANEN 
e col. em 1982, estimam a prevalência da doença em 1,1% na 
quarta década da vida, em 1,6% na década seguinte e em 2,8% 
na sexta década”. 1 

Na evolução natural dos doentes com queixa de claudicação 
intermitente, ocorre gangrena em cerca de 8% dos casos, após 
cinco anos da instalação dos sintomas conforme coletânea de 
scHATz em 196726. d 

Já nos doentes com isquemia grave, a evolução natural é 
interrompida pela realização de intervenções cirúrgicas, 
representadas pela cirurgia arterial reconstrutora como pela 
amputação da extremidade. A veia safenaé o substituto 
vascular de eleição parairevascularização do território infra- 
inguinal, independentemente da técnica cirúrgica utilizada, 
quando a isquemia compromete a viabilidade do membro2'19*21'23. 
Outros substitutos vasculares, como veia cefáIica27, veia 
umbiIicaI1'1°, dácron, artéria femoral endarterectomizadazs e 
politetrafIuoretileno31, têm sido introduzidos na prática cirúrgica 
para revascularizar este território, com resultados inferiores ao 
uso da veia safena interna. 1
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É indiscutível a limitação biológica à resolução espontânea da 
quase totalidade das extremidades isquêmicas afetadas por 
úlceras tórpidas, gangrenas digitais ou gangrenas mais extensas. 
NICHOLAS e col. em 1973 analisaram retrospectivamente os 
casos de 40 doentes com isquemia grave e que, não obstante 
não terem sido operados pela limitação de ordem técnica da 
época, preenchiam critérios para revascularização distal dos 
membros. Ocorreram amputações a 30 dias e a 12 meses em 
43,2% e 65,9% dos casos e Óbitos em 16,7% e 24% dos 
doentes, naqueles respectivos tempos de seguimento”. 

No estudo meticuloso de SZILAGYI e col. em 1979, em 531 
doentes com todas as formas de obstrução infra-inguinal e de 
isquemia, e operados, a mortalidade aos quinze anos de 
seguimento foi de 49%26. 

Em nosso meio não existem dados epidemiológicos que possam 
predizer a sobrevida dos pacientes submetidos a este tipo de 
cirurgia. Deste modo o Sen/iço de Cirurgia Vascular do 
HU/UFSC pretende realizar este estudo visando determinar o 
período de preservação do membro após enxerto, bem como a 
expectativa de vida dos pacientes revascularizados.



2. JUSTIFICATIVA: 

Necessidade de acompanhamento dos pacientes submetidos à 
revascularização infra-inguinal, no intuito de verificar o efetivo 
papel da operação em evitar a perda do membro e os índices de 
sobrevida pós-operatórias obtidos por estes pacientes.



3. OBJETIVOS 

Avaliar a sobrevida e a preservação da extremidade operada dos 
pacientes submetidos à revascularização infra-inguinal, no 
Hospital Universitário da Universidade Federal de Santa Catarina, 
no período compreendido entre janeiro de 1986 e junho de 1995.



4. MÉToDo 

Através da pesquisa dos prontuários médicos dos pacientes 
submetidos à revascularização infra-inguinal , no Serviço de 
Arquivos Médicos do HU/UFSC, coletou-se dados para o 
preenchimento do protocolo de pesquisa. A partir de outubro de 
1993, tais dados foram obtidos durante a internação do paciente 
no Hospital Universitário - UFSC. 

Isto tornou possível a avaliação dos seguintes dados: 

a.- idade,sexo e cor dos pacientes; 

b.- sintomatologia e alterações tróficas; 

c.- doenças associadas e fatores de risco; 

d.- tipo de operação a qual o paciente foi submetido; 

e.- a ocorrência de amputaações maiores;
V 

f. - mortalidade. 

Após a alta hospitalar os dados foram obtidos mediante: 

a.- consultas ao ambulatório de cirurgia Vascular do 
HU/UFSC; 

b.- visitas domicilares; 

c.- correspondências; 

d.- telefonemas.



5. RESULTADOS 

No período compreendido entre janeiro de 1986 e junho de 1995, 
88 pacientes foram submetidos à 106 operações de 
revascularização infra-inguinal no Hospital Universitário da 
Universidade Federal de Santa Catarina. 

A idade dos doentes operados variou de 37 a 108 anos, com 
média de 65,4 anos. Destes pacientes, 63 eram homens e 25 
mulheres. Apenas dois paciente eram pretos (2,3%), o restante 
dos doentes era de cor branca. 

A grande maioria dos pacientes, 83 (94,3%), foi operada por 
isquemia severa da extremidade comprometida, com risco de 
perda do membro, traduzida clinicamente por dor em repouso e 
alterações tróficas importantes, como a grangrena e ulceras 
tórpidas. Apenas 5,7% dos doentes foi operada para alívio de 
claudicação intermitente, sendo que em todas as oportunidades 
esta foi considerada incapacitante. 

Tabela 1. Distribuição da casuística de acordo com a indicação cirúrgica. 

Indicação cirúrgica N ° de pacientes % 
claudicação intennitente 05 5,7 
dor em repouso 29 32,9 
gangrena 54 61,4 

Fonte: SAME - HU/UF SC.
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Figura 2. Úlcera isquêmica 
em dorso do pé esquerdo. 
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Figura 1. Extensa área de 
gangrena seca em ante-pé 
esquerdo, lesão irreversível.
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A cardiopatia importante com manifestações clínicas acometia 41 
(46,6%) pacientes. Quarenta e sete (53,4%) doentes tinham 
história de tabagismo, 49 (55,7%) eram hipertensos e 39 (44,3%) 
eram diabéticos. Em 25% dos doentes operados eram 
portadores de cardiopatia e diabetes. 

Tabela 2. Fatores de risco e doenças associadas. 

Fatores de risco e doenças associadas N O de pacientes % _ 
cardiopatia 41 46,6 
hipertensão arterial sistêmica 49 55,7 
diabetes mellitus 39 44,3 
fiuno 47 53,4 
cardiopatia e diabetes mellitus 22 25,0 

Fonte: SAME - l-IU/UFSC. 

Foram registradas 106 operações de revascularizaçäo do 
território em estudo. Destas, 26 foram derivações fêmoro- 
poplíteas infrapatelares e 29 suprapatelares. Quarenta 
revascularizações tiveram anastomose distal em alguma das 
artérias da perna ou do pé. Sete foram endarterectomias por 
eversão da artéria femoral superficial. Em 3 oportunidades foi 
realizada a interposição de veia safena interna entre segmentos 
da artéria femoral superficial. Um paciente foi submetido a 
revascularização extra-anatômica por meio de uma ponte fêmoro- 
femoral cruzada.
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Tabela 3. Localização anatômica das anastomoses. 

Localização das anastomoses N ” de operações % 
fêmoro-femoral 
fêmoro-poplíteos infrapatelarcs 
fêmoro-poplíteos suprapatelares 
fêmoro-distais 
endaltercctomia femoral supcrficial 
fêmoro-femoral cruzado 

O3 2,8 
26 24,5 
29 27,4 
40 37,7 
07 6,6 
01 0,9 

Fonte: SAME - HU/UFSC. 
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Figura 3. Artéria tibia! 
anterior sendo dissecada 
para receber a anastomose 
distal de enxerto fêmoro- 
distal, em um paciente com 
extensa gangrena em ante-pé 
direito.
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Figura 4. A. Arteríografia pré-operatória mostrando obstrução na artéria femoral 
superficial à nivel do canal dos adutores. B. Arteriografia pós-operatória, na qual 
obsen/a-se enxerto fêmoro-poplíteo com veia safena interna funcionante. 

Figura 5. Controle 
arteriográfico de 
revascularizaçäo distal, 
mostrando o enchimento do 
arco plantar. 
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Dos 88 doentes operados conseguiu-se completar o seguimento de 
59 pacientes ao final do período estabelecido. Observou-se, dessa 
forma, que um número significativo de doentes não retorna ao 
ambulatório para controle pós-operatório, como mostrado na tabela 4 
(“n° de pacientes que perdeu-se contato”). 

Tabela 4. Distribuição da casuística de acordo com o tempo de seguimento pós- 
operatório. 

Tempo de seguimento N ° de pacientes 
pós-operatório completou-se perdeu-se 

seguimento contato 
Óbitos T ola/* 

30 dias 88 (100%) - 

74 6 meses 
1 ano 
2 anos 
3 anos 
4 anos 
5 anos 
6 anos 
7anos 
8 anos 

1 1 (13%) 
1ó (21%) 
20 (29%) 
1ó (30%) 
1ó (36%) 
10 (33%) 
os (33%) 
oó (46%) 
02 (33%) 

s (9%) 

-*×JbJO'\ 

I\)t×.)

l 

88 
85 
78 
68 
54 
45 
30 
15 
13 
O6 

* número total de pacientes os quais poderiam estar em acompanhamento ambulatorial no período. 
caso não tivessem morrido ou abandonado as consultas de controle. 

Fonte: SAME - HU/UFSC. 

Verificou-se que vinte e oito pacientes, ao final do seguimento, 
foram submetidos a algum tipo de amputação maior do membro 
revascularizado, isto é, à nível de perna ou coxa. Treze destas 
amputações ocorreram no período pós-operatório imediato, 
assim a taxa de amputação da extremidade operada neste 
período foi de 14,8%.
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Tabela 5. Amputaçöes maiores nos peródos pos-operatórios. 

Tempo de seguimento N ” de pacientes 
pós-operatório com amputação maior 

30 dias 
Ó meses 
l ano 
2 anos 
3 anos 
4 anos 
5 anos 
6 anos 
7anos 
8 anos 

13(14,s°/0) 
03* 
04* 
os* 
02* 
02* 
01* 
_* 
_* 
_* 

* não foi possível verificação estatística por grande quantidade de dados ccnsurados. 

Fonte: SAME - HU/UFSC. 

Figura 6. Amputação de 
membro inferior esquerdo à 
nível de perna.
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A mortalidade observada nos primeiros 30 dias de pós-operatório 
foi de 9%, que representam oito Óbitos. Metade (4) destes foram 
decorrentes de complicações infecciosas sistêmicas, sendo que 
2 pacientes eram diabéticos. O infarto agudo do miocárdio foi 
causa de três óbitos (37,5%). Um paciente morreu após 
tromboembolismo pulmonar extenso. i 

Tabela 6. Causas dos óbitos no período pós-operatório imediato. 

Causa do óbito N ° de pacientes % 
infecção sistêmica 4 50,0 
infarto agudo do miocárdio 3 37,5 
tromboembolismo puhnonar 1 12,5 

Fonte: SAME - HU/UFSC. 

Registraram-se ao final do período de seguimento 25 Óbitos, que 
tiveram como principais causas as doenças cardiovasculares e 
complicações infecciosas sistêmicas, como mostra a tabela 7. 

Tabela 7. Causas dos Óbitos dos pacientes com revascularizações 
infrainguinais ao final do seguimento. 

Causa dos óbito N” % 

i-l›-\i-›l\)lJ\\lOO 

-5-R 

doença cardíaca 32 
infecção sistêmica 28 
acidente vascular cerebral 20 
tromboembolismo puhnonar 8 
neoplasia 4 
outras 
desconhecida 

Total 25 

Fonte: SAME - HU/UF SC.
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A taxa de sobrevida aos 30 dias de pós-operatório foi de 91%. A 
avaliação estatística da sobrevida pós-operatória, nos outros 
períodos de seguimento, foi prejudicada devido ao grande 
número de dados censurados, isto é, de pacientes os quais 
perdeu-se o contato.



6. DISCUSSAO 

A amostra populacional é comparável à verificada em outras 
casuísticas mais numerosas, nas quais a média de idade está 
entre 62 e 71 anos1°'15*29, visto que a média de idade dos 
pacientes operados no HU/UFSC foi de 65,4 anos. No presente 
estudo 71,6% dos doentes eram do sexo masculino e de cor 
branca, concordando com os dados observados em outras 
séries1°'”'2°'29 

, que mostram uma maior incidência da 
aterosclerose obiiterante periférica com manifestações clínicas 
neste grupo de pacientes. 

As imagens arteriográficas obtidas de doentes com obstrução 
arterial dos membros inferiores definem as opções terapêuticas 
ficando as derivações infrapoplíteas reservadas aos casos em 
que se evidenciam oclusões extensas da femoral superficial e da 
poplítea, nos quais se mostra preservada a circulação troncular 
de pelo menos uma artéria da perna25'3°. Este mesmo exame foi 
utilizado, considerando-se estes mesmos critérios, nos casos 
operados no Hospital Universitário. 

A indicação cirúrgica para realização das derivações fêmoro- 
infrapoplíteas foi claudicação em 65% dos casos de NOON em 
196923. Atualmente reserva-se a revascularização infra-inguinal 
para os casos de isquemia que comprometem a viabilidade da 
extremidade2'3'25'28'31. Tyson em 1971 restringiu as derivações 
infrapooplíteas também apenas para os casos de isquemia 
grave3. No entanto, Taylor em 1986, relata a realização de 
reconstruções distais em doentes com claudicação intermitente, 
em experiência relativa a casos recentes”. . 

Na casuística apresentada a queixa de claudicação intermitente 
levou à cirurgia poucos pacientes, 5,7%, e em todos estes casos
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esta foi considerada incapacitante. A grande maioria foi operada 
por isquemia severa da extremidade, com o risco de perda desta, 
traduzida clinicamente por dor em repouso e alterações trõficas 
importantes, como a grangrena e ulceras tórpidas. Assim, a dor 
em repouso foi indicação cirúrgica em 32,9% dos casos e 
alterações tróficas importantes em 61,4%, o que vem de encontro 
com tendência mundial de revascularizar preferencialmente os 
pacientes com risco de perda do membro afetado2'3'25'28'31. 

Observamos que o controle ambulatorial dos pacientes operados 
no Hospital Universitário é pobre. Isto pode resultar do fato de 
que grande número destes pacientes residem no interior do 
Estado e têm baixo nível sócio-econômico, o que dificulta este 
tipo de acompanhamento. 

Verificou-se que vinte e oito pacientes, ao final do seguimento, 
foram submetidos a algum tipo de amputação maior do membro 
revascularizado, isto é, à nível de perna ou coxa. Treze destas 
amputações ocorreram no período pós-operatório imediato, 
assim a taxa de amputação da extremidade operada neste 
período foi de 14,8%. Isto pode ter ocorrido pelo fato de que a 
maioria dos pacientes foram operados por terem algum grau de 
gangrena, refletindo sério acometimento obstrutivo arterial. 

A sobrevida dos doentes com arteriosclerose periférica é 
desfavorável e foi estimada em 73,4% ao fim de cinco anos do 
início dos sintomas de claudicação, devido principalmente às 
mortes por doença isquêmica do coração, responsabilizada por 
60,4% dos 765 Óbitos das publicações coletadas por SCHATZ 
em 196726. A mortalidade no grupo estudado foi decorrente, na 
maioria dos pacientes, de afecções cardiovasculares, 32% dos 
pacientes por infarto agudo do miocárdio(lAM) e 20% por 
acidente vascular cerebral(AVC). SZILAGYI e coIs.(1979), 
também descrevem as doenças cardiovasculares como a 
principal causa de Óbitos, 57,4% destes por doença 
aterosclerótica cardíaca e 14,6% por AVC28.



7. CONCLUSOES 

1.- A maioria dos pacientes submetidos à revascularização 
infra-inguinal possui alguma doença associada. 

2.- A cirurgia foi indicada devido à presença de isquemia 
severa da extremidade inferior na maior parte dos casos. 

3.- O seguimento à nível de ambulatório, deste grupo de 
pacientes, é deficitário. 

4.- A taxa de mortalidade é elevada. 
5.- As doenças cardiovasculares são as principais 

responsáveis pelos Óbitos destes pacientes.
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