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3)   Resumo estruturado:  

 
Introdução: Isquemia crítica ocorre quando o fluxo sanguíneo é 
insuficiente para suprir as necessidades metabólicas dos tecidos no 
repouso. Essa condição ocorre em 1 a 2% dos pacientes com doença 
arterial periférica aos 50 anos de idade. O tratamento percutâneo 
apresenta potenciais vantagens como menor tempo de procedimento, 
menor hospitalização, redução no tempo de retorno às atividades 
diárias e preservação da veia safena que é poupada para uma cirurgia 
cardíaca ou cirurgia de bypass periférico futuro. Stents com dimensões 
apropriadas para artérias infrapoplíteas vêm sendo desenvolvidos nos 
últimos anos. Alguns centros consideram o seu uso durante 
procedimentos com insucesso inicial na angioplastia (bailout 
procedures), como dissecção com comprometimento de fluxo, 
remodelamento elástico ou estenose residual >30% pós-dilatação. 
Entretanto, atualmente ainda não há stents aprovados pelo FDA para o 
uso em doença infrapoplítea. Objetivo: Revisar as evidências 
científicas na literatura de benefício associado ao uso do tratamento 
endovascular com colocação de stent em estenoses de artérias infra-
poplíteas comparada com angioplastia sem stent em pacientes com 
isquemia crítica de membro inferior. Resultado: A busca localizou um 
ensaio clínico comparando resultados a curto prazo de angioplastia 
com e sem stent que sugeriu superioridade angiográfica aos 6 meses 
no grupo de pacientes submetidos ao procedimento com stent. Outras 
séries de casos com pequeno número de pacientes e curtos 
seguimentos foram incluídas. Há estudos em andamento ainda não 
publicados que devem ajudar a esclarecer os dados de segurança e 
eficácia. Conclusão e Recomendações: As evidências disponíveis 
até o momento não são adequadas ou consistentes para embasar o 
uso de stents para o tratamento de obstruções artérias infra-poplíteas. 
 

      
 

4) Questão clínica: Qual a evidência de benefício clínico atribuível a 
angioplastia com colocação de stent periférico em obstruções arteriais 
infrapoplíteas em comparação a angioplastia sem colocação de stent em 
pacientes com isquemia crítica de membro inferior? 

 
5) Introdução 
 
5.1) Aspectos Epidemiológicos - Isquemia crítica de membro inferior 

Isquemia crítica ocorre quando o fluxo sanguíneo é insuficiente para suprir 
as necessidades metabólicas dos tecidos no repouso. Essa condição ocorre 
em 1 a 2% dos pacientes com doença arterial periférica aos 50 anos de 
idade. Se a isquemia crítica tem um início súbito ou de até duas semanas é 
considerada aguda. Em casos de mais de duas semanas de evolução a 
isquemia crítica é considerada crônica10. 
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Os sintomas podem incluir dor em repouso que piora com a elevação do 
membro inferior, ulceras isquêmicas dolorosas e gangrena. A gangrena é 
caracterizada por presença de tecido cianótico, sem sensibilidade podendo 
progredir a necrose10. 

O diagnóstico é clínico, mas os pacientes devem ser avaliados com 
medidas objetivas como medida do índice braquial-tornozelo, ecodoppler, 
,pletismografia, angioressonância ,angiotomografia e arteriografia. 

Geralmente é causada por obstrução de pelo menos dois níveis arteriais 
distais, sendo os sítios mais frequentemente envolvidos os segmentos 
aortoilíaco e femoral ou femoropoplíteo e tibial 1. 

5.2) Descrição da Tecnologia: Tratamento endovascular com 
colocação de stent  infrapoplíteo  

 
As intervenções percutânea de artérias infrapoplíteas (Tibial anterior, 

Tibial posterior e Fibular) são geralmente reservadas para isquemia crítica 
aguda ou crônica do membro inferior. Infelizmente a doença infrapoplítea 
tende a ser difusa e oclusiva, envolvendo os três vasos, sendo que apenas 
20 a 30% apresentam anatomia favorável ao tratamento endovascular. A 
angioplastia percutânea é um procedimento geralmente realizado sob 
anestesia local assistida. Os benefícios reconhecidamente associados ao 
tratamento percutâneo são menor tempo de procedimento, menor 
hospitalização, redução no tempo de retorno às atividades diárias e 
preservação da veia safena que é poupada para uma cirurgia cardíaca ou 
cirurgia de bypass periférico futuro. A insuficiência renal aguda induzida por 
contraste ainda é a complicação mais freqüente. A angioplastia 
isoladamente tem taxas de complicações variando entre 3 a 33%. A 
incidência descrita de complicações maiores como hospitalização 
prolongada, seqüela permanente ou morte é de 5%8.  

Stents com dimensões apropriadas para artérias infrapoplíteas vêm 
sendo desenvolvidos nos últimos anos. Alguns centros consideram o seu 
uso durante procedimentos com insucesso inicial na angioplastia (bailout 
procedures), como dissecção com comprometimento de fluxo, 
remodelamento elástico ou estenose residual >30% pós-dilatação. 
Entretanto, atualmente ainda não há stents aprovados pelo FDA para o uso 
em doença infrapoplítea9.  
 

 
6)  Metodologia: 

 

• Fonte de dados:  PUBMED, Biblioteca do Cochrane, National 

Institute for Health and Clinical Excellence (NICE), Canadian Agency 

for Drugs and Technologies in Health (CADTH), Health Technology 

Assessment (HTA - NHS) nas línguas inglês, espanhol e português. 
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• Palavras-chaves:  infrapopliteal, stent, stenting, angioplasty, below 

the knee, revascularization, critical limb ischaemia 

 

 

• Desenhos dos estudos buscados: Foram buscadas revisões 

sistemáticas, metanálises e avaliações de tecnologia, assim como, 

ensaios clínicos randomizados que não estejam contemplados nas 

avaliações ou metanálises identificadas anteriormente. Havendo 

metanálises e ensaios clínicos, apenas estes estudos serão 

contemplados. Na ausência de ensaios clínicos randomizados, foi 

realizada busca e avaliação da melhor evidência disponível (estudos 

não-randomizados ou não-controlados).  

 

• Período pesquisado: 1997 a 2007 

 

7) Resultados  

7.1) Resultados da busca bibliográfica:  

7.1.1 Avaliações de Tecnologia em Saúde e diretrizes nacionais e 
internacionais 

- NICE: não localizadas avaliações específicas; 
 
- CADTH, HTA: não localizadas avaliações específicas; 
 
- Diretrizes internacionais: uma diretriz do ACC/AHA 20051 localizada 
sobre manejo de doença arterial periférica; 
 
- Diretrizes nacionais: não localizadas; 
 

7.1.2 Meta-análises e Revisões Sistemáticas: não localizadas 
 
7.1.3 Ensaios Clínicos Randomizados (ECR): 1 localizado 
 
7.1.4 ECRs ainda não publicados:  
 
7.1.5 Séries de Casos: ver abaixo 

7.2) Síntese dos Estudos:  

7.1.1 Diretriz Internacional 
• Em 2005 a ACC/AHA1 publicaram um guideline para o manejo de 

pacientes com doença arterial periférica envolvendo as Sociedades 
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Americanas de Cirurgia Vascular, Angiografia Cardiovascular e 
Intervenções, Sociedade de Medicina Vascular e Biologia e 
Sociedade de Radiologia Intervencionista. O consenso recomenda o 
emprego da terapia endovascular para o tratamento de estenoses 
infra-poplíteas nas seguintes situações: (1) Salvamento do membro 
em isquemia aguda ou crônica crítica (Recomendação de Grau C, 
Nível II*); e (2) Melhorar a patência a longo prazo de intervenções 
femoropoplíteas aumentando o fluxo distal (Recomendação de Grau 
C, Nível III*). Não citam se o tratamento endovascular envolve o uso 
de stent.  
Comentam que apesar de menos invasivos, não há resultados em 
médio e longo prazo disponíveis. No momento há dados 
insuficientes para suportar seu uso rotineiro, o que pode mudar com 
aumento da experiência com essas técnicas. 

*Nível de evidência II – embasado em ao menos um estudo comparado, 
séries de casos ; 
 Nível de evidência III – embasado em opinião de especialistas, 
experiência clínica ou consensos  
 

7.1.2 Ensaios Clínicos Randomizados (ECR)  
• Rand et al em 2006 publicaram resultados de um ECR piloto que 

comparou os resultados de sucesso primário e patência em curto 
prazo da colocação de stent como tratamento primário de lesões de 
alto grau de artérias infra-poplíteas comparado com angioplastia sem 
stent em pacientes com isquemia crítica.  O tratamento endovascular 
foi realizado em 95 lesões de 51 pacientes que apresentavam 
clinicamente em estágios de Fontaine III e IV. Após a realização de 
angiografia os pacientes foram randomizados para tratamento com 
angioplastia (53 lesões, 27 pacientes) ou colocação de stent (42 
lesões, 24 pacientes). As características clínicas dos pacientes foram 
semelhantes entres os dois grupos. Seguimento foi realizado em 37 
pacientes (57 lesões) com investigação clínica, angiografia ou 
angiotomografia após 6 a 12 meses. A avaliação foi feita por dois 
avaliadores cegados, com limites para reestenose determinados em 
50% e 70%. O desfecho primário foi patência angiográfica das 
lesões tratadas após 6 meses. O grupo tratado com stent apresentou 
aos 6 meses de seguimento patência primária de 83,7% 
(considerando como reestenose 70% de obstrução) e 79,7% 
(considerando como reestenose 50% de obstrução). Entre os 
pacientes submetidos a angioplastia, a patência primária aos 6 
meses foi de 61,1% (70% de reestenose) e 45,6 (50% de 
reestenose) (P<0,05). Os autores concluem que a aplicação de stent 
infrapoplíteo é uma modalidade terapêutica efetiva em curto prazo 
para lesões de alto grau em pacientes com isquemia crônica.  

 
7.1.4 Séries de Casos 

• Em 2008 Rosales et al publicaram uma série de 24 pacientes que 
foram submetidos a colocação de stent revestido por drogas em 
artérias infrapoplíteas em pacientes com isquemia de membro 
inferior crítica (dor em repouso, úlceras que não cicatrizam ou 
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gangrena) de agosto de 2004  e junho de 2006. Descrevem sucesso 
do procedimento em 96% das lesões alvo. Houve um caso de 
embolização distal. O seguimento clínico de 8-34 meses revelou 
83% de preservação do membro e cicatrização.  

 
• Grant et al em 2008 publicaram uma série de 10 pacientes 

submetidos a colocação de stent recoberto por drogas em pacientes 
com isquemia crônica infrapoplítea. Foram posicionados 17 stents 
em 12 artérias.  Um paciente necessitou revascularização após 3 
semanas devido a trombose do stent.  A taxa de revascularização foi 
de 10% após 12 meses de seguimento.  

 
• Bosiers et al em 2007 publicaram uma série de 47 pacientes com 

isquemia crítica de artérias infra-poplíteas submetidos a stent nitinol 
entre maio e outubro de 2007 (67 stents em 58 lesões infra-poplíteas 
em 51 membros inferiores). O desfecho primário foi a taxa de 
reestenose binária angiográfica após 1 ano (estenose >50%); os 
desfechos secundários foram patência após 1 ano e taxa de 
membros salvos. A taxa de reestenose binária após 1 ano foi de 
20,5%. A proporção de membros salvos foi de 95,9% e a taxa de 
patência primária após 1 ano foi de 76%.  

 
• Siablis et al em 2007 publicaram uma série de 29 pacientes 

submetidos a colocação infrapoplítea de stent revestido por 
paclitaxel em pacientes com isquemia crítica de membro inferior. A 
primeira escolha terapêutica foi angioplastia infrapoplítea. A 
colocação de stent foi reservada para casos com resultados sub-
ótimos.  Foram tratadas 50 lesões com 62 stents. O sucesso técnico 
foi alcançado em 100% dos casos. A mortalidade em 1 ano foi de 
17% e a taxa de salvamento do membro foi de 88,5%. A taxa de 
patência angiográfica primária foi de 30% enquanto a incidência de 
reestenose binária intra-stent foi de 77,4%. A incidência de 
reintervenções clinicamente guiadas foi de 30,5% em 1 ano.  

 
• Siabilis em 2007 publicaram um estudo não randomizado 

comparando o uso infrapoplíteo de stents não recobertos com stents 
recobertos por sirulimis em pacientes com isquemia crítica já 
submetidos a revascularização infrapoplítea endovascular no 
passado. Nos primeiro 29 pacientes os stents utilizados foram não 
recobertos (65 lesões) e nos 29 pacientes seguintes (66 lesões) 
foram usados stents recobertos. Comorbidades (dislipidemia, doença 
carotídea) foram mais freqüentes no grupo de stent recoberto. Após 
1 ano de seguimento os stents recobertos estiveram associados com 
aumento na patência primária (OR 10,4; IC 85% 3,4-31,5 P<0.001) e 
menor reestenose binária intra-stent (OR 0,15 IC 95% 0.06 a 0,4, 
P<0,001) e intra-segmentar (OR 0,08 IC95% 0,02 a 0,34, P = 0.001). 
Houve menos reintervenções no primeiro ano de seguimento nos 
pacientes que receberam stent recoberto (OR 0,2  IC95% 0,06 a 0,8, 
P = 0.026). Não houve diferença nas taxas de mortalidade entre os 
grupos em 1 ano de seguimento. 
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Comentário: Estudo comparado, porém, não randomizado, o que 
compromete a valorização de seus resultados. 

 
7.3 Estudos relevantes ao tópico em andamento ou não publicados 

PTA and Drug Eluting Stents for Infrapopliteal Lesions in Critical Limb Ischemia 

Condition:  Peripheral Vascular Disease 

Intervention:  Device: PTA with placement of paclitaxel-eluting stent 

Size:  140 

Study Design:  Treatment;   Randomized;   Open Label;   Active Control;   Parallel Assignment;   
Safety/Efficacy Study 

Completion Date:  November 2010 

   

Comparing Angioplasty and DES in the Treatment of Subjects With Ischemic Infrapopliteal Arterial Disease 

Condition:  Peripheral Artery Disease 

Interventions:  Device: balloon angioplasty;   Device: drug eluting stent 

Size:  200 

Study Design:  Treatment;   Randomized;   Open Label;   Active Control;   Parallel Assignment;   
Safety/Efficacy Study 

Completion Date:  November 2009 

   

YUKON-Drug-Eluting Stent Below The Knee - Randomised Double-Blind Study 

Condition:  Arterial Occlusive Diseases 

Interventions:  Device: Implantation of YUKON Sirolimus-eluting Stent;   
Device: Implantation of YUKON Stent (uncoated) 

Size:  130 

Study Design:  Treatment;   Randomized;   
Double Blind (Subject, Caregiver, Investigator, Outcomes Assessor);   Historical Control;   
Parallel Assignment;   Safety/Efficacy Study 

Completion Date:  March 2009 

   

Drug Eluting Stents In The Critically Ischemic Lower Leg 

Conditions:  Peripheral Vascular Disease;   Critical Limb Ischemia 

Interventions:  Device: XIENCE V everolimus eluting coronary stent system;   
Device: MULTILINK VISION coronary stent system 

Size:  140 

Study Design:  Treatment;   Randomized;   Single Blind (Subject);   Placebo Control;   
Parallel Assignment;   Safety/Efficacy Study 

Completion Date:  March 2010 

   

AMS INSIGHT 1 Study - Bioabsorbable Metal Stent Investigation in Chronic Limb Ischemia Treatment 

Condition:  Peripheral Artery Disease 

Interventions:  Device: MAGIC EXPLORER (Biotronik AG);   Device: PLEON EXPLORER (Biotronik AG) 

Size:  117 

Study Design:  Treatment;   Randomized;   Open Label;   Active Control;   Parallel Assignment;   
Safety/Efficacy Study 

Completion Date:  January 2007 
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Study to Evaluate the Safety and Performance of the Xpert(TM) Stent in Treating Below-the-Knee Lesions in 
Patients Undergoing Percutaneous Intervention for Chronic Critical Limb Ischemia 

Conditions:  Chronic Critical Limb Ischemia;   Peripheral Vascular Diseases 

Intervention:  Device: Xpert(TM) Self-expanding Transhepatic Biliary Stent System 

Size:   

Study Design:  Treatment;   Open Label;   Single Group Assignment 

Completion Date:  December 2008 

 

9. Benefícios Esperados  

� Desfechos Primordiais: 

• Não há evidências até o momento disponíveis que demonstrem 
benefício da colocação de stent em obstruções infra-poplíteas em 
desfechos clínicos como amputação, dor, claudicação, progressão de 
feridas quando comparada a outros tratamentos. 

  

� Desfechos Secundários:  

• Em um ECR com resultados preliminares o uso de stent esteve 
associado a melhor patência angiográfica após 6 meses de 
seguimento quando comparado a tratamento com angioplastia sem 
stent. 

• Estudos não comparados com pequeno número de pacientes e com 
curto seguimento descrevem viabilidade técnica para colocação do 
stent. 

 

7. Conclusão e Recomendações 

 

1. As evidências disponíveis até o momento não são 
adequadas ou consistentes para embasar o uso de stents  
primários para o tratamento de obstruções artérias infra-
poplíteas. 
 

Essa recomendação se baseia no fato de não existirem ensaios clínicos 
randomizados publicados com longo período de seguimento, com número 
adequado de pacientes, demonstrando eficácia e segurança desta 
intervenção.  

 
Observação do consultor: O uso de stent infra-poplíteo pode ser considerado em 
situações específicas e excepcionais, como nas complicações da angioplastia (p.ex. 
dissecção e trombose). Séries de casos relatam desfecho favorável destas 
complicações com uso de stent. 
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