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1. Preâmbulo
Os quadros seguintes indicam as classes de recomendações e níveis de
evidência utilizados neste documento.
Quadro 1: Classes de Recomendação
Classes de
Recomendações

Definição

Classe I

Evidência e/ou consenso geral de que determinado tratamento
ou procedimento é benéfico, útil e eficaz.

Classe II

Evidências contraditórias e/ou divergências de opiniões sobre a
utilidade/eficácia de determinado tratamento ou procedimento.

Classe IIa

Evidências/opiniões maioritariamente a favor da utilidade/eficácia.

Classe IIb

Utilidade/eficácia pouco comprovada por evidências / opiniões.

Classe III

Evidência ou consenso geral de que determinado tratamento ou
procedimento não é útil/eficaz e que poderá ser prejudicial em
certas situações.
Quadro 2: Nível de Evidência

Nível de
Evidência A

Informação recolhida a partir de vários ensaios clínicos
aleatorizados ou meta-análises.

Nível de
Evidência B

Informação recolhida a partir de um único ensaio clínico
aleatorizado ou estudos alargados não aleatorizados.

Nível de
Evidência C

Opinião consensual dos especialistas e/ou pequenos
estudos, estudos retrospectivos e registos.

2. Introdução
As doenças cardiovasculares (DCV) constituem a principal causa de morte e
incapacidade na Europa, contribuindo para um enorme encargo social e económico. A doença coronária (DC) é a causa de morte de uma grande percentagem de indivíduos, mas o acidente vascular cerebral (AVC), a insuficiência
renal e as complicações da isquemia grave dos membros inferiores também
contribuem para um mau prognóstico. Uma vez que a aterosclerose é uma
doença sistémica, os médicos devem conhecer a importância da detecção da
aterosclerose noutros leitos vasculares de modo a iniciar um tratamento
correcto para prevenir lesões de órgão alvo.
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Neste documento, o termo Doença Arterial Periférica (DAP) abrange todas as
localizações vasculares, incluindo as artérias carótidas, vertebrais, mesentéricas,
renais, dos membros superiores e inferiores. Não são abrangidas as doenças da
aorta. Embora diferentes processos patológicos possam causar a DAP, o Grupo
de Trabalho decidiu centrar-se na aterosclerose. Outras etiologias, específicas
para diferentes territórios vasculares, são mencionadas, mas não discutidas.

3. Aspectos gerais
Tendo em conta a etiologia comum da aterosclerose periférica que ocorre em
diferentes leitos vasculares, a presença de doença num local aumenta a frequência de doença sintomática ou assintomática noutro local. Numa perspectiva clínica, estes factos revelam a necessidade de uma consciência muito atenta para a
possibilidade da doença aterosclerótica ocorrer noutros locais que não o da
apresentação. Isto é especialmente verdadeiro nos indivíduos idosos, para os
quais o grau de sobreposição de DC, doença cerebrovascular e doença arterial
dos membros inferiores (DAMI) é particularmente elevado.

Factores de Risco
Os factores de risco da DAP são semelhantes aos que têm importância na etiologia da DC: hábitos tabágicos, dislipidemia, diabetes mellitus e hipertensão. Contudo, para alguns leitos arteriais periféricos, a evidência que liga estes factores ao
desenvolvimento da doença é limitada. Alguns factores de risco específicos podem ser mais importantes para o desenvolvimento de doença em certos locais,
mas existem poucos estudos comparativos.
Para outros factores associados à doença cardiovascular, como a obesidade, o
consumo de alcool, os níveis plasmativos de homocisteína, a associação com a
DAP não tem sido consistente. Recentemente, o interesse pelos marcadores
hemostáticos, reológicos e inflamatórios, como o fibrinogénio plasmático e a proteína C reactiva levou a estudos que demonstraram a sua associação independente à DAP e especialmente à DAMI, embora se desconheça se estas relações são
primariamente de causa ou efeito. Encontram-se actualmente em estudo factores
genéticos e outros novos biomarcadores.

Abordagem Diagnóstica Global
A abordagem clínica encontra-se resumida no Quadro 3.
A história clínica é a pedra angular da avaliação vascular. Muitos doentes,
mesmo com doença avançada, podem permanecer assintomáticos ou relatar
sintomas atípicos.
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Quadro 3: Avaliação clínica da doença arterial periférica
História
É obrigatória a elaboração de uma história dos factores de risco e comorbilidades conhecidas. A história clínica deve incluir uma revisão dos diferentes leitos vasculares e dos seus sintomas específicos:
• História familiar de doenças cardiovasculares.
• Sintomas sugestivos de angor.
• Qualquer dificuldade na marcha, p. ex. cansaço, dor persistente, cãibras, ou dor localizada à região glútea, coxa, dos gémeos, ou pés, particularmente quando os sintomas têm alívio rápido com o repouso.
• Qualquer dor em repouso na extremidade inferior das pernas ou pés e a sua associação às posições em pé e deitada.
• Qualquer ferida com dificuldade na cicatrização situada nas extremidades.
• Dor em esforço dos membros superiores, especialmente se associada a tonturas ou vertigens.
• Qualquer sintoma neurológico transitório ou permanente.
• História de hipertensão ou insuficiência renal.
• Dor abdominal pós-prandial e diarreia, especialmente se relacionada com as refeições
e associada a perda de peso.
• Disfunção eréctil.
Exame físico
Embora o exame físico tenha isoladamente uma fraca sensibilidade, especificidade e
reprodutibilidade, uma abordagem sistemática é obrigatória, incluindo pelo menos:
• Medição da pressão arterial em ambos os braços e anotação do diferencial entre ambos.
• Auscultação e palpação das áreas cervicais e fossas supraclaviculares.
• Palpação dos pulsos dos membros superiores.As mãos devem ser inspeccionadas cuidadosamente.
• Palpação e auscultação abdominal a vários níveis, incluindo os flancos, região peri-umbilical e fossas ilíacas.
• Auscultação das artérias femorais a nível da virilha.
• Palpação das zonas femorais, popliteias, tibiais posteriores e pediosas.
• Os pés devem ser inspeccionados e registada a cor, temperatura, integridade da pele e
presença de ulcerações.
• Devem ser registados achados adicionais sugestivos de doença arterial dos membros
inferiores, incluindo a perda de pelos e as alterações da pele a nível da região gemelar.
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Avaliação Laboratorial
O objectivo da avaliação laboratorial é a detecção de factores de risco major
para a DCV. A avaliação deve ser efectuada de acordo com as Recomendações da ESC para a Prevenção da Doença Cardiovascular e as Recomendações da ESC/EAS para a abordagem clínica das dislipidemias.

Exames Diagnósticos
Os exames diagnósticos não-invasivos, sobretudo ultra-sonográficos, incluindo a medição do índice de pressão tornozelo-braço (ITB), assim como outros
métodos de imagem, p. ex. a angiografia por tomografia computorizada
(ATC), a angiografia por ressonância magnética (ARM), são os mais utilizados
para o diagnóstico de DAP. Algumas DAP localizadas podem também ser diagnosticadas por testes específicos. Anteriormente considerado o método
imagiológico gold standard, a angiografia é hoje utilizada quase exclusivamente durante os procedimentos endovasculares.

Tratamento da DAP – Aspectos Gerais
A abordagem clínica do doente deve incluir alterações no estilo de vida, centrando-se na cessação tabágica, exercício diário (30 min/dia), índice de massa
corporal normal (<25 kg/m2), e na adaptação a uma dieta mediterrânica. O tratamento farmacológico pode ser necessário para o controlo lipídico e da pressão arterial. Deve ser obtido um bom controlo glicémico em doentes com diabetes. É de salientar que o tratamento dos doentes com DAP deve ser decidido após uma reunião multidisciplinar que inclua (dependendo do local da lesão)
especialistas para além das áreas da medicina cardiovascular. O tratamento
específico para um local e as estratégias de revascularização são discutidos nas
respectivas secções.
Recomendações para doentes com DAP: tratamento geral
Recomendações

Classe a Nível b

Todos os fumadores com DAP devem ser aconselhados a parar de fumar

I

B

Todos os doentes com DAP devem reduzir o colesterol LDL para níveis
< 2,5 mmol/L (100 mg/dL), e idealmente < 1,8 mmol/L (70 mg/dL),
ou atingir uma redução ≥ 50% quando o nível alvo não é atingido

I

C*

I

A

Todos os doentes com DAP devem ter a pressão arterial controlada
com valores ≤ 140/90 mmHg
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Recomendações para doentes com DAP: tratamento geral (Cont.)
Recomendações

Classe a

Nível b

IIa

B

I

C*

Em doentes com DAP e diabetes o nível de HbA1c deve ser
mantido ≤ 6,5%.

I

C*

Em doentes com DAP, é recomendada uma abordagem multidisciplinar de modo a estabelecer uma estratégia terapêutica.

I

C

Os β-bloqueadores não são contra indicados em doentes
com DAMI e devem ser considerados no caso de doença
coronária concomitante e/ou insuficiência cardíaca.
A terapêutica anti-agregante plaquetária é recomendada em
doentes com DAP sintomática.

a = classe de recomendação; b = nível de evidência.
*Não se encontra disponível evidência para todas as localizações vasculares. Quando a evidência se encontra disponível, as recomendações específicas para a localização são apresentadas nos respectivos capítulos.
DAMI = doença arterial dos membros inferiores; DAP = doença arterial periférica; LDL = lipoproteínas de baixa densidade.

4. Áreas vasculares específicas
4.1. Doença das carótidas extracranianas
e das artérias vertebrais
Doença das carótidas
No mundo ocidental, o AVC isquémico tem um grande impacto na saúde
pública, como primeira causa de incapacidade a longo prazo e terceira causa
de morte. A aterosclerose de grandes artérias, especificamente a estenose
das artérias carótidas internas é responsável por aproximadamente 20% de
todos os AVC isquémicos. A estenose carotídea é considerada sintomática
na presença de um acidente isquémico transitório (AIT) ou AVC afectando
o território correspondente nos últimos 6 meses.
No que diz respeito a estas recomendações, o termo estenose carotídea
refere-se a uma estenose na porção extracraniana da artéria carótida interna, e o grau de estenose é classificado de acordo com os critérios NASCET
(Figura 1).
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Figura 1: Diferenças entre as técnicas de medição da estenose da
artéria carótida interna segundo o NASCET e o ESCT. Reproduzido
com permisão de Donnan GA et al. Lancet 1989;351:1372-1373

Artéria
Carótida
Externa

A

Artéria
Carótida
Interna

B
C

Posição
estimada
da parede
carotídea
Artéria Carótida comum
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A-B
A

ECST

C-B
C
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ECST

30
40

65
70

50

75

60

80

70

85

80
90

91
97

Graus de equivalência aproximada de estenose da artéria carótida interna utilizados pelos métodos NASCET e ESCT de acordo com comparações recentes.

Todos os doentes com queixas neurológicas devem ser observados por um
neurologista o mais cedo possível, uma vez que é difícil determinar se os sintomas se encontram relacionados com uma estenose da carótida. É obrigatória a realização urgente de exames de imagem, cerebrais e dos vasos supra-aórticos, em todos os doentes que se apresentem com AIT ou AVC. O eco-Doppler duplex carotídeo (EDC) é frequentemente utilizado como exame
de primeira linha para detectar e avaliar estenoses das carótidas extracranianas. As vantagens da ATC e da ARM incluem a visualização simultânea da
árvore vascular, desde o arco aórtico à circulação intracraniana bem como
do parênquima cerebral.
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Recomendações para a avaliação da estenose carotídea
Recomendações
O EDC, a ATC e/ou a ARM estão indicados para avaliar a
estenose carotídea.

Classe a

Nível b

I

A

a = classe de recomendação; b = nível de evidência. ARM = angiografia por ressonância magnética;
ATC = angiografia por tomografia computorizada; EDC = eco-Doppler duplex carotídeo.

Embora a utilização de anti-agregantes plaquetários não tenha sido especificamente
testada nos doentes com doença carotídea (i.e. placas carotídeas), a aspirina em baixa
dose (ou o clopidogrel em caso de intolerância à aspirina) deve ser administrada a
todos os doentes com doença carotídea, independentemente da sintomatologia.
A eficácia das estatinas em doentes com doença cerebrovascular sintomática está
bem comprovada, independentemente do valor de colesterol inicial.
A decisão de revascularizar doentes com estenose carotídea, quer por endarterectomia carotídea (EA) ou por stenting (SC), é baseada na presença de sinais e sintomas relacionados com a artéria carótida afectada, o grau de estenose carotídea, a
idade, sexo e comorbilidades do doente, e a sua esperança de vida.Alguns factores
adicionais como a presença de enfartes cerebrais silenciosos no território correspondente, microembolismo no Doppler intracraniano, ou o grau de progressão
da estenose podem também ser levados em conta.
Ao comparar os resultados do SC e da EC,devemos reconhecer que o SC tem adquirido recentemente, maior experiência que a EC, e que as técnicas endovasculares
estão a evoluir rapidamente.Globalmente,a evidência disponível apoia a noção de que
a experiência tem um papel relevante no que diz respeito aos resultados do SC.
Recomendações para protecção embólica de doentes candidatos a SC
Classe a

Nível b

A terapêutica com dupla antiagregação plaquetária com aspirina
e clopidogrel é recomendada em doentes candidatos a SC.

I

B

A utilização de DPEs pode ser considerada em doentes candidatos a SC.

IIb

B

Recomendações

a = classe de recomendação; b = nível de evidência.
DPE = dispositivo de protecção embólica; SC = stenting carotídeo.

O tratamento da doença carotídea (Fig.2) obriga a uma concertação multidisciplinar incluindo neurologistas.
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Figura 2: Algoritmo para o tratamento da

Tratamento da
Sintomas recentes
não

Avaliação imagiológica da doença
carotídea por eco-Doppler,
ATC e/ou ARM

Estenose
carotídea < 60%

não

TMO 3
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Estenose
carotídea 60-99%

Carótida ocluída
(ou quase ocluída)

Esperança de vida
>5anos?
Anatomia favorável

TMO 3

sim

A revascularização deve
ser considerada 2
(+ TMO 3)

doença arterial carotídea extracraniana

doença carotídea
(< 6 meses) de AVC / AIT
sim

Avaliação imagiológica da
doença carotídea por
eco-Doppler, ATC e/ou ARM
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carotídea < 50%

TMO 3

Estenose
carotídea 50-69%

Estenose
carotídea 70-99%

A revascularização
deve ser
considerada 1-2
+ TMO 3

A revascularização
é recomendada1-2
+ TMO 3

1

: O tratamento da doença carotídea sintomática deve ser decidido tão cedo quanto possível
(<14 dias após início dos sintomas)
: Após discussão multidisciplinar incluindo neurologista
3
: TMO = terapêutica médica optimizada
AIT = acidente isquémico transitório; ARM = angiografia por ressonância magnética; ATC = angiografia
por tomografia computorizada; AVC = acidente vascular cerebral
2
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Recomendações para o tratamento da doença carotídea assintomática
Recomendações

Classe a

Nível b

Todos os doentes com estenose carotídea assintomática devem ser
submetidos a terapêutica anti-agregante plaquetária a longo prazo.

I

B

Todos os doentes com estenose carotídea assintomática devem
ser submetidos a terapêutica com estatinas a longo prazo.

I

C

IIa

A

IIb

B

Deve ser considerada a EC em doentes com estenose carotídea
≥ 60%, desde que a taxa de AVC e mortalidade associadas aos
procedimentos da equipa cirúrgica seja < 3% e a esperança de
vida do doente exceda os 5 anos.
Pode ser considerado o SC em alternativa à EC em doentes assintomáticos com indicação para revascularização carotídea, em centros de referência com experiência e taxas documentadas de AVC e mortalidade < 3%.

a = classe de recomendação; b = nível de evidência; SC = stenting carotídeo; EC = endarterectomia carotídea.

Recomendações para o tratamento da doença carotídea sintomática
Recomendações

Classe a

Nível b

Todos os doentes com estenose carotídea sintomática devem ser
submetidos a terapêutica anti-agregante plaquetária a longo prazo.

I

A

Todos os doentes com estenose carotídea sintomática devem
ser submetidos a terapêutica com estatinas a longo prazo.

I

B

Em doentes com estenose da carótida interna sintomática entre
70-99%, a EC é recomendada para prevenção da recorrência do AVC.

I

A

Em doentes com estenose da carótida interna sintomática entre
50-69%, a EC deve ser considerada como prevenção da recorrência
do AVC, dependendo dos factores específicos de cada doente.

IIa

A

Em doentes sintomáticos com indicação para revascularização,
o procedimento deve ser efectuado tão cedo quanto possível,
preferencialmente nas 2 semanas seguintes ao início dos sintomas.

I

B

Em doentes sintomáticos de alto risco cirúrgico que necessitam de
revascularização, deve ser considerado o SC como alternativa à EC.

IIa

B

Em doentes sintomáticos que necessitem de revascularização carotídea,
o SC pode ser considerado como alternativa à EC em centros de referência com experiência e taxas documentadas de morte ou AVC < 6%.

IIb

B

a = classe de recomendação; b = nível de evidência; SC = stenting carotídeo; EC = endarterectomia carotídea.
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Doença das artérias vertebrais
As estenoses significativas das artérias vertebrais extracranianas (AV) – maioritariamente localizadas na sua origem – podem ser responsáveis por até 20% de
todos os AVCs e AITs vertebro-basilares. Os dados sobre a fiabilidade dos exames de imagem não invasivos são limitados. A ARM tem mais sensibilidade e especificidade que o eco-Doppler duplex na estenose da AV extracraniana. A ATC
está a ser cada vez mais utilizada para a avaliação da doença das AV, embora seja
uma técnica ainda a necessitar de validação. A ARM e a ATC podem revelar-se
inadequadas para lesões osteais das AV.
Embora não existam estudos prospectivos que avaliem diferentes estratégias
terapêuticas em doentes com doença das AV, a aspirina (ou em caso de intolerância, o clopidogrel) e as estatinas devem ser administradas a todos os doentes,
independentemente da sintomatologia.
Recomendações para a revascularização em doentes com estenose das AV
Classe a

Nível b

Em doentes com estenose sintomática da AV extracraniana, o tratamento
endovascular pode ser considerado em lesões ≥ 50% no caso de eventos
isquémicos recorrentes apesar de uma terapêutica médica optimizada.

IIb

C

Não está indicada a revascularização de uma estenose assintomática
da AV, independentemente do nível de gravidade.

III

C

Recomendações

a = classe de recomendação; b = nível de evidência. AV = artéria vertebral.

4.2. Doença arterial dos membros superiores
As artérias subclávias e os troncos braquiocefálicos são as zonas mais comuns
para lesões ateroscleróticas nos membros superiores. Contudo, a doença arterial dos membros superiores (DAMS) pode ser provocada por uma série de
doenças diferentes que envolvem os membros a diferentes níveis. A manifestação mais frequente da doença arterial oclusiva da subclávia é o diferencial de
pressão arterial entre os dois braços. Quando a lesão a nível da subclávia ou do
tronco braquiocefálico se torna sintomática, o cenário clínico pode ser variado,
incluindo a síndrome de roubo da subclávia e os sintomas de isquemia do braço.
A doença oclusiva braquiocefálica também pode levar a AVCs relacionados com
os territórios carotídeos e vertebrais. Os doentes com bypass coronário com
artéria mamária interna podem desenvolver sintomas de isquemia do miocárdio como manifestação da síndrome de roubo da subclávia.
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Embora a interpretação dos exames de imagem para avaliar a doença oclusiva da artéria subclávia proximal possam constituir um desafio, o eco-Doppler constitui um auxílio
valioso, ao diferenciar a oclusão da estenose, ao determinar a direcção do fluxo sanguíneo vertebral, e ao avaliar a estenose carotídea concomitante. A síndrome do roubo da
subclávia pode estar presente na ausência de fluxo vertebral retrógrado em repouso.
Um exame dinâmico com compressão do braço com uma braçadeira e a consequente
hiperemia após descompressão podem alterar a direcção do fluxo vertebral.
A utilização da RMN e da ARM com contrate deve também ser considerada porque permite a aquisição de informação funcional e morfológica. A aterosclerose dos membros
superiores também pode ser visualizada com excelente detalhe utilizando a ATC.
Recomendações para o tratamento da doença arterial dos membros superiores
Recomendações

Classe a

Nível b

A revascularização está indicada em doentes sintomáticos.

I

C

Quando a revascularização está indicada, é recomendada como
estratégia de primeira linha um procedimento endovascular em
doentes com lesões ateroscleróticas dos membros superiores

I

C

A cirurgia deve ser considerada após falência do tratamento
endovascular em doentes de baixo risco cirúrgico

IIa

C

A revascularização pode ser considerada em doentes assintomáticos
com bypass mamária-coronária efectuado ou planeado, ou para monitorizar a pressão arterial em oclusões bilaterais dos membros superiores

IIb

C

a = classe de recomendação; b = nível de evidência.

4.3. Doença das artérias mesentéricas
Os doentes com doença das artérias mesentéricas podem estar assintomáticos. A doença sintomática das artérias mesentéricas é pouco frequente, potencialmente sub-diagnosticada, causada por estenoses fixas ou oclusão de pelo menos duas artérias viscerais.
A aterosclerose é a principal causa de doença das artérias mesentéricas (95%). Os doentes com doença das artérias mesentéricas geralmente apresentam angina abdominal,
caracterizada por cólicas e cãibras abdominais tipicamente na fase pós-prandial.
Os doentes podem sofrer de gastropatia isquémica,caracterizada por intolerância alimentar, náuseas, vómitos, diarreia, má absorção e perda de peso progressiva. O prognóstico
dos doentes com doença das artérias mesentéricas devido a aterosclerose geralmente é
14

mau. A isquemia aguda do mesentério também pode ser provocada por trombose das
artérias mesentéricas, com um prognóstico desfavorável.
O eco-Doppler tornou-se o exame imagiológico de primeira escolha para a doença
das artérias mesentéricas. O desempenho diagnóstico pode ser melhorado utilizando
um teste pós-prandial. A ATC e a ARM são testes iniciais úteis para comprovar o diagnóstico de doença das artérias mesentéricas sintomática se os resultados do eco-Doppler forem inconclusivos.A tonometria gastrointestinal de 24 horas foi recentemente validada como teste diagnóstico para detectar a isquemia esplâncnica e para
guiar o tratamento.
Dados recentes sugerem que a terapêutica endovascular, com ou sem stenting, pode ter
uma mortalidade peri-operatória mais baixa que a cirurgia aberta de revascularização da
doença das artérias mesentéricas. O alívio sintomático após revascularização é relatado
em quase 100% dos casos, embora a restenose após a terapêutica endovascular seja frequente (29-40%). Embora não haja dados controlados que apoiem a estratégia, a terapêutica anti-agregante dupla por 4 semanas após procedimento, seguida de tratamento
com aspirina a longo prazo, tornou-se a terapêutica padrão. É recomendado o seguimento por eco-Doppler a cada 6-12 meses.
Recomendações para o diagnóstico da isquemia mesentérica crónica sintomática
Recomendações
O eco-Doppler está indicado como exame diagnóstico de primeira
linha em doentes com suspeita de doença das artérias mesentéricas
Quando o eco-Doppler é inconclusivo, a ATC ou a ARM
com gadolínio estão indicadas
A angiografia por cateterismo está indicada exclusivamente
durante o procedimento terapêutico endovascular.

Classe a

Nível b

I

A

I

B

I

C

a = classe de recomendação; b = nível de evidência.
ARM = angiografia por ressonância magnética; ATC = angiografia por tomografia computorizada.

Recomendações para o tratamento da doença das artérias mesentéricas
Recomendações

Classe a

Nível b

A revascularização mesentérica deve ser considerada em
doentes com doença das artérias mesentéricas sintomática

IIa

B

No caso da revascularização, o tratamento endovascular deve
ser considerado com estratégia de primeira linha.

IIa

C

a = classe de recomendação; b = nível de evidência.
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4.4 Doença das artérias renais
A estenose das artérias renais (EAR) está cada vez mais associada à aterosclerose com o avançar da idade e com doenças prevalentes como a hipertensão,
diabetes mellitus, doença renal, doença oclusiva aorto-ilíaca e DC. Algumas causas menos frequentes são a displasia fibromuscular e a arterite. A EAR pode ser
causa ou agravar a hipertensão arterial e/ou a insuficiência renal.
Quadro 4: Situações clínicas em que o diagnóstico
da EAR deve ser considerado
Apresentação clínica
• Hipertensão antes dos 30 anos ou depois dos 55 anos
• Hipertensão com hipocaliémia, especialmente sob terapêutica com diuréticos tiazídicos
• Hipertensão e sopro abdominal
• Hipertensão de evolução acelerada (agravamento súbito e persistente de hipertensão previamente controlada)
• Hipertensão resistente (incapacidade de controlar a pressão arterial mesmo com
doses máximas de um regime apropriado com três fármacos, incluindo um diurético)
• Hipertensão maligna (hipertensão com lesão terminal de orgão, p. ex. insuficiência renal aguda,
edema agudo do pulmão, insuficiência cardíaca esquerda de causa hipertensiva, dissecção da
aorta, perturbações neurológicas ou visuais de novo, e/ou retinopatia avançada)
• Urémia de novo ou agravamento da função renal após administração de um inibidor da
enzima de conversão da angiotensina ou de um antagonista dos receptores da angiotensina II
• Rim hipotrófico sem causa aparente
• Insuficiência renal sem causa aparente
Recomendações de estratégias diagnósticas para a EAR
Recomendações

Classe a

Nível b

O eco-Doppler é recomendado como teste imagiológico de
primeira linha para estabelecer o diagnóstico de EAR.

I

B

A ATC (em doentes com depuração da creatinina > 60mL/min)
é recomendada para estabelecer o diagnóstico de EAR.

I

B

A ARM (em doentes com depuração da creatinina > 30mL/min)
é recomendada para estabelecer o diagnóstico de EAR.

I

B

16

Recomendações de estratégicas diagnósticas para a EAR (Cont.)
Recomendações

Classe a

Nível b

Quando o nível clínico de suspeita é elevado e os resultados dos testes não
invasivos são inconclusivos, a ASD é recomendada como teste diagnóstico
(preparado para a intervenção) para estabelecer o diagnóstico de EAR.

I

C

A cintigrafia renal com captopril, as medições selectivas da renina nas veias
renais, a actividade da renina plasmática e o teste de captopril não são recomendados como testes úteis para estabelecer o diagnóstico de EAR.

III

B

a = classe de recomendação; b = nível de evidência
ARM = angiografia por ressonância magnética; ASD = angiografia de subtracção digital;
ATC = angiografia por tomografia computorizada; EAR= estenose da artéria renal.

Para além da prevenção secundária da aterosclerose, o tratamento da doença
das artérias renais deve ter como objectivo o controlo da pressão arterial e a
preservação da função renal. Dois ensaios aleatorizados recentes, que compararam a angioplastia com stent combinada com terapêutica farmacológica com
a terapêutica farmacológica sozinha, não demonstraram diferenças significativas
no controlo da pressão arterial.
Recomendações: estratégias terapêuticas para a EAR
Classe a

Nível b

Os IECA, os antagonistas dos receptores da angiotensina II e os
bloqueadores dos canais do cálcio são medicamentos eficazes
para o tratamento da hipertensão associada à EAR unilateral

I

B

Os IECA e os antagonistas dos receptores da angiotensina II são contra indicados na EAR grave bilateral e no caso de EAR de um único rim funcionante

III

B

A angioplastia, preferencialmente com stenting, pode ser considerada
em casos de EAR >60% sintomática e secundária a aterosclerose

IIb

A

Quando há indicação para angioplastia, o stenting é recomendado na EAR osteal aterosclerótica.

I

B

IIb

B

Recomendações
Terapêutica Médica

Terapêutica endovascular

O tratamento endovascular da EAR pode ser considerado
em doentes com insuficiência renal.
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Recomendações: estratégias terapêuticas para a EAR (Cont.)
Recomendações

Classe a

Nível b

IIb

C

IIb

C

Terapêutica endovascular
O tratamento da EAR, por angioplastia de balão com ou sem stenting, pode ser considerado em doentes com EAR e insuficiência cardíaca congestiva ou edema pulmonar agudo recorrentes sem causa
aparente, com função sistólica do ventrículo esquerdo preservada.
Terapêutica cirúrgica
A revascularização cirúrgica pode ser considerada em doentes submetidos
a reparação cirúrgica da aorta, doentes com artérias renais com anatomia
complexa, ou após um procedimento endovascular sem sucesso.

a = classe de recomendação; b = nível de evidência.
EAR = estenose da artéria renal; IECA = inibidores da enzima de conversão da angiotensina.

4.5 Doença arterial dos membros inferiores
A doença arterial dos membros inferiores (DAMI) pode apresentar-se de
diversas maneiras, categorizadas de acordo com as classificações de Fontaine
ou de Rutherford (Quadro 5). É de realçar que, mesmo com extensão e nível
de progressão da doença semelhantes, os sintomas e a sua gravidade podem
variar de um doente para outro.
Quadro 5: Estadiamento clínico da DAMI
Classificação de Fontaine
Estadio Sintomas
I
II

Assintomático
Claudicação intermitente

III

Dor isquémica em repouso

IV

Ulceração ou gangrena
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Classificação de Rutherford
Grau

Categoria Sintomas

0

0

Assintomático

I

1

Claudicação ligeira

I

2

Claudicação moderada

I

3

Claudicação grave

II

4

Dor isquémica em repouso

III

5

Pequena perda de tecido

III

6

Grande perda de tecido

A maior parte dos doentes é assintomática. Nesta situação a DAMI é diagnosticada pelo exame objectivo (pulsos ausentes) ou pelo índice Tornozelo-Braço (ITB, Fig. 3). É importante realçar que os doentes assintomáticos também têm um risco elevado de eventos cardiovasculares.
Figura 3: Medição do índice tornozelo-braço (ITB),
calculado pela divisão da PAS do tornozelo pela PAS do braço

Artéria tibial
anterior

Doppler

Doppler

Artéria tibial
posterior

Doppler

Artéria braquial
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Recomendações para a medição do ITB
Recomendações
Classe a
A medição do ITB é indicada como teste invasivo de primeira
I
linha para rastreio e diagnóstico da DAMI.
Em caso de incompressibilidade das artérias do tornozelo ou de um ITB >1,40,
devem ser utilizados métodos alternativos como o índice pedioso-braquial,
a análise das ondas de pulso por Doppler ou o registo do volume de pulso

I

Nível b
B
B

a = classe de recomendação; b = nível de evidência; DAMI = doença arterial dos membros inferiores;
ITB = índice tornozelo-braço.

A apresentação mais típica da DAMI é a claudicação intermitente. Uma porção
substancial dos doentes com DAMI sintomática apresenta sintomas atípicos. A
isquemia crítica do membro é a manifestação mais grave de DAMI, definida como a
presença de dor isquémica em repouso, e de lesões isquémicas ou gangrena objectivamente atribuíveis à doença arterial oclusiva.A síndrome do dedo (do pé) azul é
caracterizada por uma descoloração cianótica súbita de um ou mais dedos; geralmente é devida a fragmentos ateroscleróticos embólicos das artérias proximais.
Todos os doentes com DAMI têm um risco aumentado de eventos subsequentes
de DCV, e geralmente a prevenção secundária é obrigatória para melhorar o prognóstico. Os doentes com DAMI assintomática não têm indicação para revascularização profiláctica. Os seguintes parágrafos dizem respeito ao tratamento da DAMI
sintomática.
O objectivo do tratamento conservador em doentes com claudicação intermitente é a melhoria dos sintomas. Para aumentar a distância percorrida, são actualmente utilizadas duas estratégias: o exercício físico e a farmacoterapia. No caso de falência do tratamento conservador, ou quando a viabilidade do membro está em risco,
é considerada a revascularização.
Recomendações para prova de esforço em doentes com DAMI
Recomendações
Classe a Nível b
A prova de esforço em tapete rolante deve ser considerada para a avaliação objectiva do tratamento que melhora os sintomas de claudicação.

IIa

A

No caso de sintomas típicos ou atípicos sugestivos de DAMI, a prova
de esforço em tapete rolante deve ser considerada para a confirmação diagnóstica e/ou quantificação basal da gravidade funcional.

IIa

B

a = classe de recomendação; b = nível de evidência; DAMI = doença arterial dos membros inferiores.
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Recomendações para testes diagnósticos em doentes com DAMI
Classe a

Nível b

Os métodos de avaliação não invasiva, como a medição segmentar da
pressão arterial sistólica e o registo do volume de pulso, a pletismografia,
a análise das ondas de pulso por Doppler e o eco-Doppler estão indicados
como testes de primeira linha para confirmar e localizar lesões de DAMI.

I

B

O eco-Doppler e/ou ATC e/ou ARM estão indicados para localização
das lesões de DAMI e para considerar as opções de revascularização.

I

A

Os dados dos testes anatómicos de imagem devem sempre ser analisados
em conjunto com os testes hemodinâmicos antes da decisão terapêutica.

I

C

Recomendações

a = classe de recomendação; b = nível de evidência
ARM = angiografia por ressonância magnética; ATC = angiografia por tomografia computorizada;
DAMI = doença arterial dos membros inferiores.

A selecção da estratégia de revascularização mais apropriada tem de ser
determinada caso a caso num centro vascular especializado, e em colaboração estreita com um especialista endovascular e um cirurgião vascular. Os
principais problemas a ter em conta são a adequação anatómica (Quadro 6),
as comorbilidades, a disponibilidade e experiência do centro, e a preferência
do doente.
Embora a revascularização seja obrigatória em doentes com ICM, a evidência do benefício a longo prazo do tratamento endovascular em relação ao
exercício sob supervisão e à terapêutica médica optimizada é inconclusiva,
especialmente em doentes com claudicação ligeira a moderada.
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Quadro 6: Classificação das lesões de acordo com o TransAtlantic Inter-Society
Consensus para o Tratamento da Doença Arterial Periférica (TASC II).
(Adaptado de Norgren et al com permissão, ver referência 6 no Texto completo)
Lesões aorto-ilíacas
Tipo de
Descrição
Lesão
- Estenose unilateral ou bilateral da AIC
Tipo A
- Estenose única e curta (≤ 3cm) unilateral ou bilateral da AIE

Tipo B

Tipo C

Tipo D

Tipo A

Tipo B

Tipo C
Tipo D

- Estenose curta (≤ 3cm) da aorta infra-renal
- Oclusão unilateral da AIC
- Estenose única ou múltipla no total de 3-10cm envolvendo a AIE não se estendendo à AFC
- Oclusão unilateral da AIE não envolvendo as origens da artéria ilíaca interna ou da AFC
- Oclusão bilateral das AIC
- Estenose bilateral das AIE entre 3-10cm não se estendendo à AFC
- Estenose unilateral da AIE estendendo-se à AFC
- Oclusão unilateral da AIE que envolve a origem da ilíaca interna e/ou da AFC
- Oclusão unilateral da AIE fortemente calcificada com ou sem envolvimento
da origem da ilíaca interna e/ou da AFC
- Oclusão aorto-ilíaca infra-renal
- Doença difusa envolvendo a aorta e ambas as ilíacas requerendo tratamento
- Estenoses múltiplas difusas envolvendo unilateralmente a AIC,AIE e AFC
- Oclusões unilaterais da AIC e AIE
- Oclusões bilaterais da AIE
- Estenose ilíaca em doentes com AAA necessitando de tratamento e não candidatos a reparação endovascular ou outras lesões que necessitem de cirurgia aberta aórtica ou ilíaca
Lesões femoro-popliteias
- Estenose única ≤ 10cm de comprimento
- Oclusão única ≤ 5cm de comprimento
- Lesões múltiplas (estenoses ou oclusões), cada uma ≤ 5cm
- Estenose ou oclusão única ≤ 15cm não envolvendo a artéria popliteia infra geniculada
- Lesão única ou múltipla na ausência de vasos de continuidade tibiais de modo
a melhorar o fluxo para um bypass distal
- Oclusão fortemente calcificada ≤ 5cm de comprimento
- Estenose popliteia única
- Estenoses ou oclusões múltiplas com comprimento total > 15cm fortemente calcificadas ou não
- Estenoses ou oclusões recorrentes que necessitam de tratamento após duas intervenções
endovasculares
- Oclusão total crónica da AFC ou AFS (> 20cm, envolvendo a artéria popliteia)
- Oclusão total crónica da artéria popliteia e vasos proximais da trifurcação

AAA = aneurisma da aorta abdominal; AFC = artéria femoral comum; AFS = artéria femoral superficial;
AIC = artéria ilíaca comum; AIE = artéria ilíaca externa;TASC = TransAtlantic Inter-Society Consensus.
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Terapêutica endovascular
A revascularização endovascular para o tratamento de doentes com DAMI
desenvolveu-se rapidamente durante a última década, e os doentes podem
agora optar por um tratamento menos invasivo. Um número cada vez maior
de centros especializados é a favor de uma primeira abordagem endovascular devido à reduzida morbilidade e mortalidade – em comparação com a
cirurgia vascular – preservando a opção cirúrgica em caso de insucesso.
Segmento aorto-ilíaco
Recomendações para a revascularização em doentes com lesões aorto-ilíacas
Recomendações
Classe a
Quando a revascularização está indicada, é recomendada uma estratégia enI
dovascular de primeira linha para todas as lesões aorto-ilíacas TASC A-C.
Pode ser considerada uma abordagem endovascular em primeira
linha para as lesões aorto-ilíacas TASC D em doentes com comorIIb
bilidades graves, se for efectuada por uma equipa com experiência.
O implante primário de um stent em vez de um stenting de
recurso pode ser considerado para lesões aorto-ilíacas.

Nível b
C
C

IIb

C

a = classe de recomendação; b = nível de evidência;TASC = TransAtlentic Inter-Society Consensus.

Segmento femoro-popliteu
Recomendações para a revascularização em doentes
com lesões femoro-popliteias
Recomendações
Quando a revascularização está indicada, é recomendada uma estratégia endovascular em primeira linha para todas as lesões femoro-popliteias TASC A-C.
O implante primário de um stent deve ser considerado nas lesões
femoro-popliteias TASC B.
Pode também ser considerada uma abordagem endovascular em primeira
linha para as lesões femoro-popliteias TASC D em doentes com comorbilidades graves e segundo a disponibilidade de uma equipa com experiência.

Classe a

Nível b

I

C

IIa

A

IIb

C

a = classe de recomendação; b = nível de evidência;TASC = TransAtlentic Inter-Society Consensus.
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Artérias infrapopliteias
Recomendações para revascularização em doentes com lesões infrapopliteias
Recomendações

Classe a

Nível b

Quando a revascularização do segmento infrapopliteu está recomendada,
deve ser considerada uma estratégia endovascular em primeira linha.

IIa

C

A angioplastia é a técnica preferida para as lesões infrapopliteias, e a implantação de stent deve ser considerada apenas no caso de insuficiência da ATP.

IIa

C

a = classe de recomendação; b = nível de evidência; ATP = angioplastia transluminal percutânea.

Cirurgia
A cirurgia vascular oferece diferentes técnicas de revascularização para a
isquemia dos membros inferiores. A cirurgia de bypass é a abordagem mais
comum para a doença oclusiva difusa e cria novos condutos seguindo localizações anatómicas ou extra-anatómicas. Nalgumas circunstâncias, a endarterectomia local com ou sem reparação pode restaurar a perfusão sanguínea.
Os doentes com necrose extensa ou gangrena infectada e os que não se
encontram ambulatórios podem beneficiar de uma amputação primária. A
simpatectomia lombar é controversa e não tem suporte na evidência.
Recomendação para a revascularização cirúrgica em doentes com DAMI
Recomendações
Quando a cirurgia é considerada para revascularizar lesões infra-ilíacas, o enxerto de escolha para bypass é a veia safena autóloga.

Classe a

Nível b

I

A

a = classe de recomendação; b = nível de evidência

Recomendações para a terapêutica anti-agregante
e anticoagulante após revascularização
Recomendações
Classe a
A terapêutica anti-agregante com aspirina é recomendada a
todos os doentes submetidos a angioplastia por DAMI, para
I
diminuir o risco de eventos vasculares sistémicos.
A antiagregação dupla com aspirina e uma tienopiridina é recomendada após implantação de stent de metal infra-inguinal pelo
I
menos durante um mês.
A terapêutica anti-agregante com aspirina ou com uma combinação de
aspirina e dipiramidol é recomendada após cirurgia de bypass infra-inguinal.
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I

Nível b
C

C
A

Recomendações para a terapêutica anti-agregante
e anticoagulante após revascularização (Cont.)
Recomendações
Classe a
A terapêutica antitrombótica com antagonistas da vitamina K pode
IIb
ser considerada após bypass infra-inguinal com veia autóloga.
A terapêutica dupla anti-agregante combinando aspirina e clopidogrel pode
ser considerada no caso de bypass abaixo do joelho com enxerto protésico.

Nível b

IIb

B
B

a = classe de recomendação; b = nível de evidência

Tratamento da claudicação intermitente
É proposto um algoritmo para o tratamento da claudicação intermitente na
Figura 4.
Figura 4:Algoritmo para o tratamento da claudicação intermitente

Tratamento da claudicação intermitente
Tratamento conservador (Controlo de factores
de risco, treino físico, farmacoterapia 3-6 meses)

Resultados favoráveis

Sem resultados favoráveis
Imagem das lesões

Terapêutica endovascular possível?
sim
não
Terapêutica endovascular
Cirurgia de bypass

CV = cardiovascular

Seguimento:
- Sintomas
- Controlo do risco CV
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Recomendações para doentes com claudicação intermitente
Recomendações

Classe a

Nível b

Está indicado o tratamento com exercício físico supervisionado.

I

A

O tratamento com exercício físico não supervisionado está indicado quando
o exercício supervisionado não é exequível ou se encontra indisponível.

I

C

Pode ser considerada terapêutica farmacológica em doentes com claudicação intermitente e sintomas que afectem as suas actividades da vida diária.

IIb

A

No caso da claudicação intermitente com escassa melhoria após
terapêutica conservadora, deve ser considerada a revascularização.

IIa

C

Em doentes com claudicação intermitente incapacitante com
impacto nas suas actividades da vida diária, cujas lesões críticas se
situam na aorta/artérias ilíacas, a revascularização (endovascular
ou cirúrgica) deve ser considerada como opção terapêutica de
primeira linha, juntamente com a controlo dos factores de risco.

IIa

C

A terapêutica genética ou com células estaminais não está indicada.

III

C

a = classe de recomendação; b = nível de evidência

Isquemia crítica do membro (ICM)
A isquemia crítica do membro é definida como a presença de dor isquémica
em repouso, e de lesões isquémicas ou gangrena que possam ser objectivamente atribuíveis à doença arterial oclusiva. Uma pressão no tornozelo
<50mmHg é geralmente recomendada como critério diagnóstico porque
inclui a maior parte dos doentes para os quais a dor em repouso ou as lesões
isquémicas não melhoram espontaneamente sem intervenção.
Em doentes com lesões isquémicas ou gangrena, a ICM é sugerida por uma
pressão do tornozelo < 70mmHg. Uma pressão pediosa < 30mmHg substitui
o critério da pressão do tornozelo em caso de calcinose da túnica média.
Nalguns casos, a investigação da microcirculação também é útil para fins diagnósticos e prognósticos e também para determinar o nível da amputação.A
apresentação de um doente com ICM é resumida no Quadro 7, e a estratégia terapêutica resumida na Figura 5.
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Avaliação
História
Sintomas

Quadro 7: Apresentação de um doente com ICM
Apresentação
Comentários
Característica
que define a ICM
Duração dos sintomas > 2 semanas
Necessitam de analgésicos
e sinais clínicos da ICM
opióides para ser controlados
Dor em repouso

Dedos dos pés,
dorso do pé

Lesões isquémicas

Periungueais, dedos
dos pés, calcanhares,
proeminências ósseas

Especialmente com a elevação
do membro (p. ex. durante
o sono).A dor ou cãibra dos
gémeos não constitui critério
clínico para ICM

Infecção

Complicação secundária:
inflamação e infecção

Teste da sonda óssea

Um teste positivo identifica
a osteomielite com elevada
especificidade e sensibilidade
E dor em repouso
E lesões isquémicas

Hemodinâmica Pressão absoluta do
tornozelo

< 50mmHg
ou < 70mmHg

Pressão absoluta no 1.º < 30mmHg
dedo do pé

Pressão parcial de oxi- < 30mmHg
génio transcutânea

Deve ser medida na presença de calcinose da túnica
média (incompressível ou
pressão do tornozelo falsamente elevada,TBI >1,40)
Estimativa da cicatrização de feridas, variabilidade considerável

ICM = isquemia crítica do membro; ITB = índice tornozelo-braço.

Recomendações para o tratamento da isquemia crítica do membro
Recomendações
Classe a Nível b
Para salvação do membro, a revascularização está indicada sempre que tecnicamente exequível.
I
A
Sempre que tecnicamente exequível, a terapêutica endovascular pode
ser considerada como opção de primeira linha.

IIb

B

Se a revascularização for impossível, podem ser considerados os prostanóides.

IIb

B

a = classe de recomendação; b = nível de evidência.
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Revascularização endovascular

Exequível

Analgesia (morfina)

Dor em repouso

Revascularização urgente

Não exequível

Analgesia (morfina), tratamento de
feridas e infecções (antibióticos)

Lesões isquémicas, gangrena

Tratamento da isquemia crítica do membro

Figura 5: Tratamento da isquemia crítica do membro

Controlo dos factores de risco
DCV, desbridamento, sapatos
adaptáveis (remoção da pressão
e peso sobre a lesão), vigilância

Favorável

Avaliação clínica não invasiva
do estado hemodinâmico
(Quadro 7)

Prostaglandinas, considerar
estimulação da medula espinal

Controlo dos factores de
risco DCV, analgesia (morfina)
tratamento de feridas

Desfavorável

Revascularização cirúrgica

Falência técnica, não apropriado
para revascularização endovascular

Amputação,
reabilitação

repetir procedimento
(endovascular ou cirúrgico)
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Isquemia Aguda de Membro (IAM)
A isquemia aguda de um membro está relacionada com uma diminuição
súbita da perfusão arterial do membro, podendo estar envolvidas causas
trombóticas ou embólicas. A progressão da doença arterial, embolização
cardíaca, dissecção ou embolização da aorta, trombose de enxertos, trombose de um aneurisma popliteu, compressão ou quisto, trauma, phlegmasia
cerulea, ergotismo, estados hipercoaguláveis e complicações iatrogénicas
relacionadas com cateterismo cardíaco, procedimentos endovasculares,
balão intra-aórtico, assistência cardíaca extra-corporal assim como dispositivos de encerramento vascular são causas potenciais de IAM. A viabilidade
do membro está muito comprometida neste contexto. Uma abordagem
rápida e adequada é necessária para salvar o membro.As categorias clínicas
são apresentadas no Quadro 8. A estratégia terapêutica encontra-se resumida na Figura 6.
Quadro 8: Categorias clínicas de isquemia aguda de membro.
(Adaptado de Rutherford et al, com permissão,
ver referência 328 no Texto completo)
Grau

Categoria

Perda
sensitiva

Défice
motor

Prognóstico

I

Viável

Nenhuma

Nenhum

Sem ameaça imediata.

IIA

Ligeiramente
ameaçado

Nenhuma ou míni- Nenhum
ma (dedos dos pés)

Potencialmente salvo se
tratado imediatamente.

IIB

Imediatamente Mais que dedos
ameaçado
dos pés

III

Irreversível
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Profunda,
anestesia

Ligeiro
/moderado

Potencialmente salvo se
revascularizado
imediatamente,
Profundo,
Grande perda de tecido
paralisia (rigor) Amputação.
Lesões nervosas permanentes e inevitáveis.

Recomendações para a isquemia aguda de membro
Recomendações
Está indicada a revascularização urgente na IAM com viabilidade ameaçada (grau II)
No caso de terapêutica endovascular urgente, a trombólise por
cateter em combinação com a remoção mecânica do coágulo
estão indicadas por diminuírem o tempo até à reperfusão.
A cirurgia está indicada em doentes com IAM com défices
motores ou sensitivos graves (grau IIB).
Em todos os doentes com IAM, o tratamento com heparina
deve ser instituído o mais cedo possível.
A terapêutica endovascular deve ser considerada em todos os doentes
com IAM com início de sintomas < 14 dias sem défice motor (grau IIA).

Classe a

Nível b

I

A

I

B

I

B

I

C

IIa

A

a = classe de recomendação; b = nível de evidência
IAM = isquemia aguda de membro.
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Heparina

Técnica de imagem
urgente

Tomada de decisão

Heparina

Avaliação
do risco

Técnica de imagem
Semi-urgente

Trombólise - trombectomia
guiada por catéter

Viabilidade ameaçada

Viável

Isquemia aguda de membro

Amputação*

Irreversível

Figura 6: Algoritmo de decisão terapêutica na isquemia aguda de membro
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Sim

Exequível: intervir

Não exequível:

Revascularização
Cirúrgica

Não-exequível

* Por vezes é quase impossível diferenciar uma extremidade potencialmente recuperável de uma não recuperável.
Existindo essa dúvida, qualquer accção de revascularização cirúrgica ou endovascular é justificada mesmo com
isquemia profunda avançada.

Não exequível:

Revascularização
endovascular

Exequível: intervir

Tratamento
médico

Não

Lesão crítica

Exequível: intervir

4.6 Doença arterial multi-focal
A doença arterial multi-focal é definida como a presença simultânea de lesões
ateroscleróticas clinicamente relevantes em pelo menos dois territórios vasculares major. Na abordagem a um doente com doença arterial multi-focal
deve-se ter atenção não só à localização das lesões e às dificuldades técnicas
relacionadas com opções de tratamento específicas, mas também ao estado
clínico global do doente, tendo em conta a presença de factores de risco cardiovasculares e comorbilidades. Consequentemente, a estratégia terapêutica
deve ser escolhida de forma individualizada, e baseada mais na clínica que em
aspectos técnicos. É de notar que nos doentes com doença aterosclerótica
num leito vascular, a presença de doença simultânea noutro leito vascular
está associada a um maior risco de sintomas recorrentes e complicações na
localização primária.
As presentes recomendações fazem referência ao impacto da doença arterial
multi-focal no prognóstico, assim como aos rastreio e ao tratamento da
doença arterial multi-focal, tendo em conta as combinações mais relevantes
na prática clínica.

Rastreio e tratamento de doença arterial multi-focal
DAP em doentes com DC
Doença das carótidas em doentes com DC
Estenose carotídea em doentes não candidatos a cirurgia de revascularização
coronária (CABG)
Em doentes com DC, a prevalência da estenose carotídea grave aumenta
simultaneamente com a gravidade da DC e é preditora reconhecida de um
pior prognóstico cardiovascular. Uma prevalência média de estenose carotídea > 50%, > 60%, > 70% e > 80% é registada em 14,5%, 8,7%, 5,0% e 4,5%
dos doentes, respectivamente. Assim sendo, embora a associação entre a
estenose carotídea e a DC seja evidente, a prevalência de uma estenose carotídea significativa em toda a coorte é relativamente baixa. Assim, o rastreio
sistemático com eco-Doppler carotídeo tem um valor limitado.
Estenose carotídea em doentes candidatos a CABG
A revascularização carotídea profiláctica em doentes candidatos a CABG que
também têm estenose carotídea grave põe o problema do risco muito mais
elevado de AVC nesta população (Quadro 9).
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Quadro 9: Risco de AVC relacionado com a CABG
(Modificado de Blacker et al, com permissão,
ver referência 351 no Texto completo)
Categoria de doente

Risco de AVC (%)

Sem estenose carotídea

1,4 – 3,8

Estenose carotídea unilateral > 50%

3,0

Estenose carotídea bilateral > 50%

5,0

Oclusão carotídea

7,0

AVC ou AIT prévios

8,5

AIT = acidente isquémico transitório; AVC = acidente vascular cerebral;
CABG = cirurgia de bypass das artérias coronárias.

Recomendações para o rastreio da estenose carotídea
em doentes candidatos a CABG
Recomendações
Em doentes candidatos a CABG, é recomendado o rastreio por
eco-Doppler carotídeo em doentes com história de doença cerebrovascular, sopro carotídeo, idade ≥ 70 anos, DC multivasos ou DAMI.
O rastreio da estenose carotídea não está indicado em doente com DC
instável que necessitem de CABG urgente sem história de AVC/AIT recente.

Classe a

Nível b

I

B

III

B

a = classe de recomendação; b = nível de evidência
AIT = acidente isquémico transitório; AVC = acidente vascular cerebral; CABG = cirurgia de bypass
das artérias coronárias; DAMI = doença arterial dos membros inferiores; DC = doença coronária.

Recomendações para o tratamento da estenose carotídea
em doentes candidatos a CABG
Recomendações

Classe a

Nível b

A indicação para revascularização carotídea deve ser individualizada após
discussão em equipa multidisciplinar que inclua um neurologista.

I

C

Se a revascularização carotídea está indicada, o agendamento das intervenções carotídea e coronária deve ser decidido de acordo com a apresentação clínica, nível de urgência, e gravidade da doença carotídea e da DC.

I

C

a = classe de recomendação; b = nível de evidência
CABG = cirurgia de bypass das artérias coronárias; DC = doença coronária.
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Recomendações para revascularização carotídea
em doentes candidatos a CABG (Cont.)
Recomendações

Classe a

Nível b

Em doentes candidatos a CABG, com uma história de AVC/AIT < 6
meses e correspondente doença carotídea
A revascularização carotídea é recomendada na estenose carotídea entre 70-99%.

I

C

A revascularização carotídea pode ser considerada na estenose carotídea entre
50-69%, dependendo dos factores específicos do doente e da apresentação clínica.

IIb

C

A revascularização carotídea não está recomendada se a estenose
carotídea é < 50%.

III

C

Em doentes candidatos a CABG sem história de AVC/AIT nos últimos 6 meses
A revascularização carotídea pode ser considerada em homens com
estenose carotídea bilateral entre 70-99% ou estenose carotídea
entre 70-99% e oclusão contralateral.

IIb

C

A revascularização carotídea pode ser considerada em homens com estenose carotídea entre 70-99% e enfarte cerebral silencioso prévio homolateral.

IIb

C

a = classe de recomendação; b = nível de evidência. AIT = acidente isquémico transitório;
AVC = acidente vascular cerebral; CABG = cirurgia de bypass das artérias carotídeas.

Doença das artérias renais em doentes com DC
Em doentes com DC, são encontradas estenoses da artéria renal (EAR) >50% em
10-20% dos casos, sobretudo quando é utilizada angiografia renal concomitante
à cateterização cardíaca, sendo bilateral em quase um quarto dos doentes.
Embora a co-existência de doença das artérias renais significativa em doentes
com DC não seja negligenciável, o rastreio sistemático da EAR não parece razoável porque a terapêutica destes doentes é pouco afectada.
Rastreio da EAR em doentes candidatos a angiografia coronária
Recomendações

Classe a

Nível b

O eco-Doppler deve ser considerado como primeira opção no caso de suspeita
clínica de doença das artérias renais em doentes candidatos a angiografia coronária

IIa

C

A angiografia renal concomitante à cateterização cardíaca só pode ser considerada no caso de suspeita persistente após eco-Doppler.

IIb

C

a = classe de recomendação; b = nível de evidência; EAR = estenose da artéria renal.
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DAMI em doentes com DC
A coexistência de DAMI em doentes com DC está associada a um pior prognóstico. A DAMI é frequentemente sub-diagnosticada em casos de DC,
uma vez que a grande maioria dos doentes se encontra assintomática.
Recomendações para o tratamento de doentes
com DAMI e DC concomitante
Recomendações

Classe a Nível b

Em doentes com DC instável, a cirurgia vascular deve ser adiada e a DC tratada em primeiro lugar, excepto quando a cirurgia vascular não pode ser adiada devido a doença que ponha em risco a vida ou um membro do doente.

I

C

A escolha entre a CABG e a ICP deve ser individualizada,
tendo em consideração a apresentação clínica da DC e da DAMI,
e as comorbilidades.

I

C

No caso de DAMI em doentes com DC estável, o clopidogrel
pode ser considerado como alternativa à aspirina para terapêutica
anti-agregante a longo prazo.

IIa

B

Em doentes com DC, deve ser considerado o rastreio de DAMI
através da medição do ITB.

IIa

C

A revascularização profiláctica do miocárdio antes de uma cirurgia vascular de
alto risco pode ser considerada em doentes estáveis se estes mantiverem sinais
persistentes de isquemia extensa ou se encontrarem em alto risco cardíaco.

IIb

B

a = classe de recomendação; b = nível de evidência
CABG = cirurgia de bypass das artérias coronárias; DAMI = doença arterial dos membros inferiores;
DC = doença coronária; ICP = intervenção coronária percutânea; ITB = índice tornozelo-braço.

Rastreio e tratamento da DC em doentes com DAP
Rastreio e tratamento da DC em doentes com doença carotídea
Os doentes com estenose carotídea têm uma elevada prevalência de DC –
mesmo na ausência de sintomas cardíacos – e têm um risco aumentado de
eventos cardíacos. Embora a EC seja considerada um procedimento de risco
intermédio, o risco cardíaco associado à revascularização carotídea pode ser
inferior com stenting do que com endarterectomia. No que diz respeito ao
rastreio com angiografia coronária, e se for necessária revascularização coronária antes da cirurgia vascular, não pode ser efectuada nenhuma recomendação no que diz respeito a este ponto, para os doentes candidatos a revascularização carotídea, devido à existência de resultados contraditórios.
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Rastreio e tratamento da DC em doentes com DAMI
Doentes com DAMI candidatos a cirurgia
Este tópico foi abordado extensivamente nas Recomendações de 2009 da ESC
para a avaliação do risco cardíaco pré-operatório e abordagem cardíaca perioperatória na cirurgia não cardíaca. As complicações cardiovasculares perioperatórias são comuns em doentes com DAMI e provocam uma morbilidade significativa após cirurgia não-cardíaca. Todos os doentes necessitam de
um rastreio pré-operatório para identificar e minimizar os riscos imediatos
e futuros, cuidadosamente focado na DC conhecida, ou nos riscos para DC
e na capacidade funcional. Os exames invasivos e não-invasivos devem ser
limitados a circunstâncias em que os resultados afectem claramente o tratamento dos doentes ou em que estes estejam especialmente indicados. A terapêutica com bloqueadores β-adrenérgicos, estatinas e aspirina deve ser
continuada em doentes que já a efectuem, e iniciada em doentes com DAP
candidatos a cirurgia de risco elevado ou intermédio.
Quadro 10: Estratificação do risco cardíaco para procedimentos
cirúrgicos não-cardíacos. (Adaptado de Poldermans et al,
com permissão. Ver referência 47 no Texto completo)
Elevado (risco cardíaco registado geralmente superior a 5%)
Cirurgia aórtica e outras cirurgias vasculares major
Cirurgia vascular periférica
Intermédio (risco cardíaco registado geralmente entre 1-5%)
Cirurgia intraperitoneal e intratorácica
Endarterectomia carotídea
Cirurgia da cabeça e pescoço
Cirurgia ortopédica
Cirurgia prostática
Baixo (risco cardíaco registado geralmente inferior a 1%)
Procedimentos endoscópicos
Procedimentos superficiais
Cirurgia de cataratas
Cirurgia mamária
Cirurgia ambulatória
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Doentes com DAMI não-cirúrgica
Para além da situação específica em que um doente com DAMI será submetido a cirúrgica vascular, o objectivo do rastreio de DC é a identificação de
doentes com DAMI e mau prognóstico a longo prazo, para os quais o tratamento médico e a modificação dos factores de risco poderão melhorar o seu
prognóstico.
Metade dos doentes com DAMI morrem devido a complicações cardiovasculares, e tão cedo como 1 ano após o diagnóstico; a taxa de mortalidade cardiovascular é cerca de 3,7 vezes mais elevada que em doentes sem DAMI.
Um terço dos doentes com DAP possui DC significativa.
A questão pendente é se a identificação da DC pode melhorar os resultados
clínicos em doentes que já se encontram em programas de prevenção secundária. A DC assintomática em doentes com DAMI é por definição estável,
uma situação em que a revascularização coronária é controversa, dados os
resultados negativos do estudo Clinical Outcomes Utilization Revascularization
and Aggressive Drug Evaluation (COURAGE), que não conseguiu demonstrar a
superioridade da revascularização coronária em relação à terapêutica médica optimizada. Na ausência de estudos específicos em doentes com DAMI, o
rastreio e tratamento da DC pode ser considerado depois de uma reunião
multidisciplinar individualizada para cada caso.
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