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A - RESUMO

A doença arterial obstrutiva periférica é uma doença de prevalência crescente em escala

global 4 e é a terceira maior causa de morbidade na doença aterosclerótica cardiovascular,

seguindo a doença aterosclerótica coronariana e os acidentes vasculares encefálicos 1. A

isquemia crítica dos membros inferiores representa o estágio final da doença arterial

periférica e se manifesta por dor isquêmica de repouso ou lesão associada a perda tecidual.

Esta condição associa-se ao grande risco de perda de membro e também à elevada

mortalidade por causas cardiovasculares 5. A abordagem desta condição envolve, além da

terapia medicamentosa com antiplaquetários e estatinas, a decisão primária entre amputação

ou revascularização do membro.

A doença arterial obstrutiva periférica que acomete o território infra poplíteo representa

desafio adicional no tratamento desta condição, tanto pelo aspecto anatômico das lesões,

como pela frequente associação com fatores de mau prognóstico 3. Neste território, a

predileção pelo uso de técnicas endovasculares está mais estabelecida, dada a disponibilidade

crescente de dispositivos. A severidade do quadro na apresentação também é fator preditor

para o sucesso terapêutico. Vários sistemas de classificação para a estratificação de gravidade

já foram propostos e são amplamente utilizados.

Sendo assim, devido a elevada prevalência da doença arterial obstrutiva periférica e seu

grande impacto em termos de morbidade e expectativa de vida, faz-se necessário investigar as

condutas adotadas no serviço, com o objetivo de avaliar os desfechos e compará-los com os

dados de literatura e, por fim, propor um protocolo de atendimento alinhado ao conhecimento

atual.



B - INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA

A doença arterial obstrutiva periférica é uma doença de prevalência crescente em escala

global 4 e é a terceira maior causa de morbidade na doença aterosclerótica cardiovascular,

seguindo a doença aterosclerótica coronariana e os acidentes vasculares encefálicos 1. A

isquemia crítica dos membros inferiores representa o estágio final da doença arterial

periférica e se manifesta por dor isquêmica de repouso ou lesão associada a perda tecidual.

Esta condição associa-se ao grande risco de perda de membro e também à elevada

mortalidade por causas cardiovasculares 5. Representa ainda significativo incremento nos

custos relacionados à saúde, considerando amputações, programas de reabilitação,

protetização e dias perdidos de trabalho, com custos anuais que podem atingir valores

próximos a 75 milhões de libras, avaliados em estudos britânicos anteriores 2.

A abordagem desta condição envolve, além da terapia medicamentosa com antiplaquetários e

estatinas, a decisão primária entre amputação ou revascularização do membro, considerando

aspectos clínicos e a disponibilidade de recursos no momento do atendimento. Em se tratando

de estratégias de revascularização, devem ser consideradas as opções de cirurgia

convencional aberta ou tratamento endovascular. Embora o as técnicas endovasculares sejam

consideradas por muitos a melhor opção para abordagem primária destes pacientes, ainda

deve ser lembrado o papel da cirurgia aberta de revascularização, considerando que o número

de estudos que comparam diretamente as duas técnicas em pacientes com isquemia crítica

não é elevado 4 e a preferência entre técnicas pode variar de acordo com a experiência de cada

serviço 6.

A severidade do quadro na apresentação também é fator preditor para o sucesso terapêutico,

sendo pacientes com doenças mais graves aqueles com maior chance de perda de membro.



Vários sistemas de classificação para a estratificação de gravidade já foram propostos e são

amplamente utilizados. A grande interface da doença arterial periférica, marcadamente aquela

do território infra poplíteo, com a diabetes mellitus tornou mandatória a definição de uma

classificação que considerasse aspectos da lesão, do grau de isquemia e da infecção associada

para determinar o benefício da revascularização e o risco de amputação de membro nestes

pacientes. A Classificação denominada de WIFI (Wound-Ischemia-Foot Infeccion) está

validada e é facilmente aplicada nos mais diferentes contextos de atendimento e utilizada

como fator preditor prognóstico 9.

A doença arterial obstrutiva periférica que acomete o território infra poplíteo representa

desafio adicional no tratamento desta condição, tanto pelo aspecto anatômico das lesões,

como pela frequente associação com fatores de mau prognóstico, tais como diabetes mellitus,

idades mais avançadas e múltiplas comorbidades, tornando o sucesso terapêutico destes

pacientes ainda mais complexo 3. Neste território, a predileção pelo uso de técnicas

endovasculares está mais estabelecida, e se investiga atualmente o papel da revascularização

de uma ou mais artérias infra poplíteas na cicatrização de lesões isquêmicas 8. O avanço nos

dispositivos endovasculares e a crescente disponibilidade destes, consolidaram a técnica

como tratamento de escolha, atingindo elevadas taxas de patência primária e cicatrização de

feridas.

Associadas a grande variedade na apresentação da doença estão as múltiplas possibilidades

de abordagens a depender da experiência de cada serviço, o que dificulta substancialmente a

padronização de tratamentos e a comparação entre desfechos clínicos. Ademais, por se tratar

de uma condição que prescinde de abordagem multidisciplinar, uma vez que o controle dos

fatores de risco tem papel primordial tanto na prevenção como nos desfechos pós-operatórios,

é importante que todos os profissionais envolvidos tenham conhecimento das melhores

estratégias disponíveis para estes pacientes de modo linear.



Sendo assim, dada a elevada prevalência da doença arterial obstrutiva periférica e seu grande

impacto em termos de morbidade e expectativa de vida, faz-se necessário investigar as

condutas adotadas no serviço de modo sistemático, a fim de analisá-las no contexto das

diferentes experiências já demonstradas, apontando falhas e possíveis avanços necessários.

Além disso, contribuir para a divulgação de material científico aplicado à realidade de um

hospital público de referência brasileiro, contribuindo para a reprodutibilidade do

conhecimento e aplicação clínica.



C - OBJETIVOS

OBJETIVO GERAL

Realizar estudo observacional retrospectivo, considerando dados epidemiológicos e

desfechos clínicos de pacientes atendidos com Doença Arterial Obstrutiva Periférica com

acometimento do território Infra Poplíteo em Isquemia Crítica dos membros inferiores no

período de 2017 a 2022 no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto

(HCFMRP-USP).

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Analisar os principais desfechos clínicos de pacientes atendidos com quadro de isquemia

crítica com doença oclusiva acometendo o território infra poplíteo, notadamente taxa de

salvamento de membro e taxa de amputação em 30 dias, mortalidade em 30 dias e

cicatrização de lesões dos membros inferiores. Analisar ainda o método de revascularização

utilizado, Classificação de Wifi, Classificação de Rutherford, associação com acometimento

arterial de outros territórios e suas relações com os desfechos primários. Objetiva-se, com

isso, avaliar a estratégia de atendimento adotada neste serviço e compará-la com os dados

disponíveis em literatura, averiguando assim pontos de fragilidade e possibilidade de

melhoria na abordagem. Almeja-se, ao fim, estabelecer um protocolo de atendimento que

esteja alinhado às diretrizes consolidadas, mas também à realidade de um serviço de saúde

pública brasileiro.



D - MATERIAIS E MÉTODOS

Trata-se de estudo observacional, descritivo, iniciado em 2017, por

meio da análise de prontuários eletrônicos no Hospital das Clínicas da Faculdade de

Medicina de Ribeirão Preto-USP. Tais dados fazem parte do Projeto RHEUNI de

pesquisa clínica e registro de doenças vasculares da qual fazem parte cinco Hospitais

Públicos Universitários do interior do Estado de São Paulo e já recebeu aprovação

prévia do Comitê de Ética em Pesquisa Clínica do HCFMRP-USP sob o processo de número

15695/2011.

Os critérios de inclusão serão todos os pacientes que possuam Doença Arterial Obstrutiva

Periférica dos Membros Inferiores com acometimento do território infra poplíteo, e se

apresentem com isquemia crítica dos membros inferiores (Classificação de Rutherford para

isquemia crítica IV, V e VI) e possuam estudo de imagem para confirmação diagnóstica

(Arteriografia ou Angiotomografia de Membros Inferiores).

Os critérios de exclusão são pacientes que não possuam estudo de imagem adequado para

confirmação diagnóstica e pacientes cujas lesões sejam atribuídas a outros diagnósticos que

não a doença aterosclerótica, como vasculites auto-imunes e doenças do colágeno.

Atualmente, os pacientes com quadro de isquemia crítica atendidos no Hospital das Clínicas

da FMRP são submetidos inicialmente a exame físico vascular, que inclui o cálculo de índice

tornozelo-braquial para avaliação objetiva de isquemia. Em seguida, são submetidos a

arteriografia de resgate (armada) de membros para estudo topográfico da lesão e, caso seja

plausível, tratamento endovascular da doença oclusiva no mesmo procedimento. Caso este

não seja viável, o estudo de imagem é utilizado para programação da abordagem aberta, ou

ainda para determinar o nível de amputação compatível com a oclusão arterial.



Figura 1: Fluxo de Atendimento de Paciente com Doença arterial periférica no HC FMRP-USP

Paralelamente, são também avaliadas as lesões com perda tecidual, caso haja, determinando a

necessidade de desbridamento cirúrgico, antibioticoterapia ou outras intervenções

necessárias.

Após a coleta dos dados, serão avaliados dados epidemiológicos, tais como sexo, idade,

comorbidades prévias e medicações de uso prévio. Além disso, serão avaliados o tempo de

história clínica e a gravidade da apresentação da Doença Arterial Obstrutiva Periférica , que

será aferida clinicamente pela Classificação de Rutherford para isquemia crítica e

anatomicamente pela Classificação de Glass 6, como também pela Classificação de Wifi para

risco de amputação. Todas as classificações são métodos validados em literatura para

estabelecer risco de desfecho desfavorável do membro acometido.



Os principais desfechos avaliados serão taxa de salvamento de membro, taxa de amputação

maior (acima do tornozelo) em 30 dias após abordagem inicial, mortalidade em 30 dias após

abordagem inicial e cicatrização completa de ferida isquêmica do membro inferior. Será

avaliada ainda a estratégia inicial de abordagem, podendo esta ser amputação primária (maior

ou menor) ou revascularização do membro. Serão computadas, por fim, as estratégias de

revascularização (tratamento endovascular isolado, tratamento convencional por cirurgia

aberta isolada ou tratamento híbrido).

A análise estatística será feita por meio de teste de qui quadrado para variáveis categóricas e

teste t de Student para comparação entre médias de variáveis contínuas.
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Anexo 1: Formulário para coleta de dados

- Epidemiologia

1) Idade:  (     ) anos

2) Sexo:

(   ) Feminino

(    ) Masculino

3) Cor :

(    ) Branco

(     ) Mulato

(     ) Oriental

(     ) Negro

(     ) Outro

4) Comorbidades:

(     ) HAS

(     ) DM

(     ) DAC

(     ) AVE

(     ) Tabagismo

(     ) DRC

(     ) Outro

5) Medicações:

(     ) Antiplaquetário

(      ) Estatina

(     ) Cilostazol



(     ) Anticoagulante

(      ) Antihipertensivo - Classe

(      ) Hipoglicemiante - Classe

(      ) Outro

- Características do Membro

1) Tempo de história clínica: (        ) dias

2) Classificação de Rutherford para isquemia crítica:

(     ) I

(     ) II

(     ) III

(     ) IV

(     ) V

(     ) VI

3) Classificação de WIFI:

(     ) 1

(      ) 2

(      ) 3

(      ) 4

4) ITB na admissão:

- Estudo de Imagem

1) Doença associada:

(    ) Femoropoplítea  - Classificação de Glass

(      ) Ilíaco-femoral - Classificação de Glass



2) Artérias Infra poplíteas com estenose crítica:

(     ) Tibial Anterior

(     ) Tibial Posterior

(     ) Fibular

3) Classificação de Glass Infra poplíteo:

(     ) 1

(      ) 2

(      ) 3

(      ) 4

- Amputação primária

1) (     ) Sim

(      ) Maior (     ) Menor

Nível da Amputação:

(     ) Suprapatelar

(     ) Infrapatelar

(     ) Transmetatársica

(     ) Pododáctilos

2) (     ) Não

- Revascularização

1) Tratamento de outro território associado

(    ) Sim

(     ) Não

2) Estratégia de Tratamento de Território Associado:

(    ) Endovascular

(     ) Aberto



3) Revascularização Aberta de Artéria Infra poplítea:

(     ) Sim

(     ) Não

4) Artéria de Desague:

(     ) Tibial Anterior

(     ) Tibial Posterior

(     ) Fibular

5) Material utilizado:

(     ) PTFE

(     ) Dacron

(     ) Veia

(     ) Composto

6) Preparo de Enxerto Venoso:

(     ) Invertida

(     ) Devalvulada

7) Lateralidade de Enxerto Venoso:

(     ) Ipsilateral

(     ) Contralateral

8) Revascularização Endovascular de Território Infra poplíteo:

(    ) Sim

(    ) Não

9) Artéria Infra poplítea Tratada:

(     ) Tibial Anterior

(    ) Tibial Posterior



(    ) Fibular

10) Material Utilizado:

(     ) Balão

(     ) Stent

Marca utilizada:

11) Área Tratada:

(      ) > 120 mm

(      ) < 120 mm

12) Necessidade de terapia adicional:

(    ) Vasodilatador

(     ) Trombolítico

13) Necessidade de Procedimento Híbrido:

(    ) Sim

(    ) Não

14) Procedimento realizado simultaneamente:

(     ) Amputação Maior

(     ) Amputação Menor

(     ) Debridamento

(     ) Drenagem de Abscesso

(     ) Fasciotomia

- Complicações após procedimento

(    ) Infarto Agudo do Miocárdio

(     ) Acidente Vascular Encefálico

(     ) Edema Agudo de Pulmão



(    ) Sangramento maior

(    ) Pseudoaneurisma

- Seguimento

1) ITB pós procedimento:

2) Reabordagem em 30 dias:

(    ) Sim

(     ) Não

3) Estratégia de reabordagem:

(      ) Aberta

(     ) Endovascular

4) Óbito em 30 dias:

(   ) Sim

(    ) Não

5) Amputação em 30 dias:

(    ) Sim

(    ) Não

6) Nível de Amputação:

(     ) Maior

(    ) Menor

7) Cicatrização de ferida em 30 dias:

(     ) Sim

(     ) Não


