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RESUMO 

Os objetivos deste estudo foram realizar uma análise histológica da veia safena magna 
utilizada como enxerto arterial, definido por um método semi-quantitativo a sua qualidade; 
relacionar a qualidade da veia safena magna como fator isolado na patência precoce dos 
enxertos arteriais; determinar a influência do sexo e faixa etária dos pacientes na qualidade da 
veia safena magna; e, ainda, analisar isoladamente a túnica íntima e as camadas musculares 
longitudinal e circular da túnica média, no tocante a sua qualidade e relação com a faixa etária 
e sexo dos pacientes e a patência precoce dos enxertos (a patência precoce foi definida ao 
final do sexto mês de pós-operatório). Ao final da realização de uma revascularização de 
membro inferior, com o uso de um enxerto de veia safena magna, um segmento circular, de 
no mínimo um centímetro de comprimento, retirado da porção distai da veia foi encaminhado 
para estudo histopatológico. Foi analisada a hiperplasia intimai e a hipertrofia das camadas 
musculares longitudinal e circular da média. Cada uma das três camadas foi classificada em 3 
graus de acordo com suas alterações: I - alterações discretas; II - moderadas e III -
acentuadas. Para cada grau foi atribuída uma pontuação: grau I - 1 ponto; grau II - 2 pontos e 
grau III - 3 pontos. Pela somatória da pontuação de cada uma das camadas, a qualidade da 
veia foi classificada em: a) boa ( somatória igual a 3 pontos); b) regular ( somatória igual a 4 
ou 5 pontos) e c) duvidosa ( somatória igual ou superior a 6 pontos). Estas análises foram 
comparadas no tocante ao sexo e idade dos pacientes e com a patência precoce dos enxertos 
arteriais. Foram analisadas 144 veias safenas magnas, provenientes de 144 pacientes, 88 
pacientes do sexo masculino e 56 do sexo feminino, com uma idade média de 65,7 anos, 
distribuídos em três grupos quanto a faixa etária: 46 a 59 anos; 60 a 69 anos; e 70 a 88 anos. 
As veias tinham um diâmetro médio de 3, 81 milímetros, variando de 2 a 7 milímetros. 
Quanto a qualidade, 82 veias (57%) foram classificadas como de boa qualidade, 49 (34%) de 
qualidade regular e 13 (9%) de qualidade duvidosa. Não ocorreu diferença na qualidade da 
veia safena magna, quer na avaliação individual de cada camada, quer pela somatória global 
das três camadas, em relação ao sexo e idade dos pacientes, bem como, não ocorreu diferença 
quanto a patência precoce dos enxertos. Este trabalho permitiu-nos concluir que as veias 
safenas magnas utilizadas como enxerto arterial , na maioria das vezes, são de qualidade 
aceitável ( boa ou regular qualidade). Entretanto 9% delas são de qualidade duvidosa. A 
qualidade da veia safena magna independe do sexo e da faixa etária dos pacientes. A 
qualidade da veia safena magna não é um fator preditivo isolado na patência precoce do 
enxerto arterial. Não se encontram alterações na qualidade da veia e na patência precoce do 
enxerto arterial quando analisada individualmente: a íntima, a muscular longitudinal e a 
muscular circular da média. Não ocorrem variações na qualidade da íntima, da muscular 
longitudinal e circular da média, decorrente do sexo e faixa etária dos pacientes. 



ABSTRACT 

The objectives of this thesis are: to evaluate the quality of the greater saphenous veins 
used in lower limb revascularizations at the moment of implantation, using a semiquantitative 
method of analysis of the intimal layer, of the longitudinal and circular muscular layers of the 
media, individually and globally, relating the vein quality with sex and age of the patients, as 
well as the influence of this quality in the early patency rates (early patency defined as the 
period to six months after the operations). At the end of a lower limb revascularization with 
the use of a greater saphenous vein graft, a circular segment of at least one centimeter in 
lenght, taken from the distal portion of the graft, was sent for histopathological study. The 
degree of intimal hyperplasia and hypertrophy of the longitudinal and circular muscular layers 
of the media were analysed. Each one of the three layers was classified into three degrees, 
according to its alterations : I - minimal; II - moderate and III - severe alterations. For each 
degree, a grading was given : grade I - 1 point; grade II - 2 points and grade III - 3 points. By 
adding the grades given to each layer, the quality of the vein was classified in : a) good (up to 
3 points); b) regular (4 or 5 points) and 3 - questionable (6 points or higher). The grades 
were compared with the patients' sex and age and with the early patency of the grafts. A total 
of 144 veins were analysed from 144 patients, 88 male and 56 female patients, with a mean 
age of 65.7 years, distributed into three groups : 46 to 59 years; 60 to 69 years and 70 to 88 
years. The veins had a mean diameter of 3.81 milimeters, varying from 2 to 7 milimeters. As 
to quality, 82 veins (57%) were classified as good quality; 49 (34%) as regular quality and 13 
(9%) as questionable quality. No differences were seen in vein quality, either in the 
individual evaluation of the each layer or in the global evaluation of the three layers, in 
relation with the patients sex ang age. No difference was observed regarding the patency of 
the grafts. It is concluded that the majority of the greater saphenous veins used as arterial 
grafts are of acceptable quality (good or regular quality). However, 9 % of the veins are of 
questionable quality. Nevertheless, no significantly statistical differences were observed in 
the early patency of the grafts. No differences were observed in the individual or global 
evaluation of the three layers of the greater saphenous vein, regarding the sex or age of the 
patients. 



1. INTRODUÇÃO 

Há aproximadamente meio século, a veia safena magna tem sido utilizada como enxerto 

arterial. Pelas características de sua parede, por seu comprimento e diâmetro é um enxerto de 

fácil obtenção, de calibre satisfatório, sem custo adicional e com boa resistência à infecção. 

Entretanto o cirurgião nem sempre encontra uma veia safena magna em condições adequada 

para a confecção de um enxerto arterial, quer por problemas de calibre ou por oclusão total ou 

segmentar ou ainda por dilatações. Quando pode fazer a escolha entre a safena magna 

disponível e um outro tipo de enxerto protético ou venoso, esta escolha recai sobre a veia 

safena magna. Esta decisão é de caráter pessoal, pela avaliação visual da veia safena magna, 

no momento da cirurgia, determinando-se a sua qualidade e possibilidade de utilização, sem 

basear-se em critérios científicos pré-determinados. Outras vezes devido a artéria receptora, a 

veia safena magna, independente de sua qualidade, é a única alternativa técnica viável para a 

realização de uma revascularização. Uma veia safena inadequada é considerada como um 

fator contribuidor para a falha precoce do enxerto, podendo, às vezes, levar a perda do 

membro. A análise histopatológica da veia safena magna utilizada como enxerto arterial, visa 

dar um critério confiável ao cirurgião da qualidade do enxerto, especialmente no 

prognóstico e seguimento das suas revascularizações. 

2. HISTÓRICO 

Apesar de relatos de casos anteriores, pode-se situar o início da sistematização da 

história da cirurgia vascular no princípio do século XX, quando CARREL (1902) publicou 

seus estudos sobre os princípios técnicos em cirurgia vascular, trabalho este que lhe valeu o 



Prêmio Nobel de Medicina em 1912. A história do uso da veia safena magna como enxerto 

arterial remonta ao início deste século quando GOYANES (1906) fez o primeiro relato do 

uso da veia safena magna como enxerto arterial, utilizando-a para o tratamento de um 

aneurisma da artéria poplítea. 

O desenvolvimento da arteriografía iniciou-se com os trabalhos experimentais de 

BERBERICH & HIRSCH (1923) e com a arteriografía por punção direta da artéria femoral 

comum (BROOKS, 1929). A técnica de aortografia translombar ( SANTOS, LAMAS, 

PEREIRA, 1929) foi um grande avanço no diagnóstico das doenças vasculares que acometem 

a aorta abdominal e de seus ramos, bem como das artérias dos membros inferiores . Após a 

aortografia translombar, o diagnóstico radiológico das enfermidades arteriais difundiu-se com 

a arteriografía retrógrada por cateter, descrita por SELDINGER ( 1953). 

Também a descoberta da heparina (HOWELL & HOLT, 1918) foi de fundamental 

importância no desenvolvimento das técnicas de cirurgia arterial, mesmo só sendo utilizada 

clinicamente 20 anos após a sua descoberta. 

Coube a KUNLIN (1951) a publicação da primeira série de enxertos venosos para o 

tratamento das doenças arteriais oclusivas, tendo realizado a primeira ponte femoro-poplítea 

com safena magna reversa em 1948 (KUNLIN, 1949). HALL (1962) publicou a utilização da 

veia safena magna in situ para revascularizações dos membros inferiores, técnica que não 

despertou, na época, grande interesse entre os cirurgiões vasculares. Esta técnica foi 

inicialmente utilizada por Rob em 1959, por sugestão do próprio Hall, segundo relato de 

LEATHER, POWERS e KARMODY (1979). Estes autores tiveram o mérito de reapresentar 

a técnica da utilização da veia safena magna in situ ,que hoje é a técnica de escolha nas 

revascularizações dos membros inferiores, na maioria dos serviços de cirurgia vascular, não 

sendo empregada apenas quando tecnicamente não é possível a sua utilização. 



Não apenas na revascularizaçâo dos membros é que se utiliza a veia safena magna. O 

uso dos enxertos de veia safena magna no território visceral foi inicialmente relatado por 

WYLIE, PULOFF e STONEY (1969). Entretanto, foi a revascularizaçâo coronariana que 

popularizou, no meio leigo, a utilização dos enxertos da veia safena magna. FAVOLORO 

(1969) publicou o primeiro artigo sobre a ponte aortocoronariana com veia safena magna. 

GARRETT, DENIS e DEBAKEY , em 1973, publicaram sua primeira série de pontes de 

safena aortocoronariana, sendo que a primeira destas operações foi realizada em 1964, o que 

os tornou os precursores desta cirurgia, segundo OCHSNER (1996). 

3 OBJETIVOS 

O presente estudo tem por objetivos: 

1) Realizar uma análise histológica da qualidade da veia safena magna utilizada como 

enxerto arterial. 

2) Avaliar a importância qualidade da veia safena magna como fator isolado na 

patência precoce dos enxertos arteriais. 

3) Determinar a influência do sexo e da idade dos pacientes na qualidade da veia safena 

magna. 

4) Analisar, isoladamente, a túnica íntima e as camadas musculares longitudinal e 

circular da túnica média, no tocante a sua qualidade e relação com o sexo e faixa etária dos 

pacientes e com a patência precoce dos enxertos. 



4. REVISÃO DA LITERATURA 

4.1 A parede vascular 

A estrutura dos vasos sangüíneos constitui-se de por três túnicas: íntima, média e 

adventícia (CORMACK, 1991). Os avanços tecnológicos recentes permitiram uma avaliação 

mais ampla da parede vascular, considerando-se dentro de cada túnica não só a presença de 

células, mas também as interações destas com a matriz extracelular (SILVEIRA, 1992). 

4.1.1 Células 

A célula endotelial e a célula muscular lisa são as principais células da parede 

venosa, entretanto outros elementos como os fibroblastos e os pericitos devem ser 

considerados (SILVEIRA 1992). 

4.1.1.1 Célula Endotelial 

A célula endotelial é derivada do mesênquima e apresenta grande potencial de 

proliferação, com a capacidade de manutenção e de formação de novos capilares. Esta 

característica é de grande utilidade ao organismo na formação de circulação colateral, tanto 

arterial quanto venosa, para a reparação dos processos oclusivos crônicos. O potencial 

proliferativo das células endoteliais venosas é maior que o das células endoteliais arteriais 

(THROGEIRSON & GJORES, 1978). 

MOHAMMAD & BOS ( 1990) descreveram que o endotélio venoso tem a aparência 



de um revestimento feito com pedras arredondadas, de uma forma que a sua superfície 

tecidual, oposta à luz, também repousa numa lamina basal distinta. Além do núcleo 

proeminente e dos demais componentes citoplasmáticos, a célula endotelial apresenta os 

corpúsculos de Weibel - Palade que são considerados como elemento específico (WEIBEL 

& PALADE, 1964) e são sítios da síntese do fator de von Willebrand (WARHOL & SWEET, 

1984). 

Também encontramos na célula endotelial a presença de vesículas plasmalênicas 

(RHODIN, 1980), além de elementos capazes de estabelecer relações com outras células: a) 

junções endoteliais, classificadas por STAEHELLIN & HULL (1978), em oclusivas e 

comunicantes; b) junções mioendoteliais que são conectadas a célula endotelial com as 

células musculares lisas contíguas (SIMIONESCU & SIMIONESCU, 1988) e com estruturas 

vizinhas: os filamentos ancorantes (MOHAMMAD & BOS , 1990). 

O endotélio tem como função constituir uma barreira física entre o sangue e a camada 

subendotelial, visto o alto poder trombogênico desta última (MILLER & BURNETT JR, 

1990). Além desta função, o endotélio participa do controle do tônus vascular, do controle da 

coagulação local, faz fibrinólise local e interage com a adesividade plaquetária e leucocitária 

em função das diversas substâncias que secreta ( FELIZZOLA et al., 1996). 

FELIZZOLA et al. (1996) classificaram as substâncias produzidas pelo endotélio de 

acordo com a sua função em: a) fatores relaxantes; b) fatores constritivos; c) fatores 

antitrombóticos; d) fatores pró-trombóticos; e) fatores antiagregantes e f) fatores pró-

agregantes. Algumas substâncias apresentam mais de uma função, como por exemplo o fator 

de relaxamento derivado do endotélio ( EDRF), que atua na manutenção do tônus vascular, na 

agregação e adesividade plaquetária e, em parte, no controle da coagulação ( FELIZZOLLA 

et al., 1996), e o fator de von Willebrand que atua como um fator pró-trombótico e pró-



agregante (BIOREK et a i , 1981). 

São fatores relaxantes do endotélio: o EDRF, o óxido nítrico [ alguns autores apontam 

pequenas diferenças entre o óxido nítrico e o EDRF, entretanto estas diferenças podem ser 

devidas a condução dos experimentos de pesquisa, tratando-se de um mesmo fator 

(FURCHGOTT & VANHOUTT, 1989; SEARLE & SAHAB, 1992)], o fator hiperpolarizante 

derivado do endotélio ( EDHF) e as prostaglandinas PGI 2 e PGE 2 ( FELIZZOLA et al., 

1996). 

Os fatores constritivos do endotélio são a endotelina e a vasopressina ( FELIZZOLA 

et al., 1996). 

Os fatores antitrombóticos do endotélio são a antitrombina III; a trombomodulina; o 

heparan-sulfato; o ativador do plasminogênio; a prostaciclina e as proteínas C e S ( BUSCH & 

OWEN, 1982). 

Os fatores pró-trombóticos do endotélio são a interleucina 1, o fator tissular, o fator de 

von Willebrand e o fator inibidor da atividade do plasminogênio ( FELIZZOLA et al., 1996). 

São fatores antiagregantes do endotélio o EDRF, o óxido nítrico e as prostaglandinas 

(FELIZZOLA et al., 1996). 

São fatores pró-agregantes do endotélio o fator de von Willebrand; a interleucina 1; o 

tromboxane A2, a vasopressina, a endotelina I, a alfa 2 macroglobulina, a tromboplastina e o 

fator de agregação plaquetária ( BIOREK et al., 1981; BUSCH & OWEN, 1982). 

O endotélio também produz componentes da matriz extracelular, como o ácido 

hialurônico, as proteoglicanas, o colágeno e a laminina (SILVEIRA 1992). 



4.1.1.2 Célula Muscular Lisa 

A célula muscular lisa , de origem mesenquimal, situa-se predominantemente na 

túnica média e é responsável pela atividade contrátil dos vasos sanguíneos, mantendo o seu 

calibre e o fluxo circulatório normal. É uma célula estreita e afilada, nucleada, que apresenta, 

caracteristicamente no seu citoplasma, os corpos densos que contém filamentos de actina e 

miosina (HUTTNER, KOCHER, GABBIANI, 1989). A disposição circulo-helicoidal das 

células musculares lisas na parede das veias de médio calibre é que garantem seu aumento de 

calibre (SIMIONESCU & SIMIONESCU 1988). A função básica da célula muscular lisa na 

manutenção do calibre vascular e no fluxo sanguíneo, decorre, em parte, de sua inervação 

pelo sistema nervoso autônomo (SILVEIRA 1992). 

A célula muscular lisa tem importante função na gênese da placa aterosclerótica pois a 

sua transformação do estado contráctil em estado cinético, por efeito da ação da beta 1 

interleucina, será o núcleo da futura placa aterosclerótica ( FORSYTH et al., 1997). 

4.1.1.3 Outros Elementos Celulares 

Temos ainda na parede vascular os fibroblastos e os pericitos. Os pericitos são células 

indiferenciadas de origem mesenquimal, mais frequentes nas veias de pequeno calibre, que se 

distribuem em torno do endotélio e também estão incluídos na lâmina basal. Podem dar 

origem as células musculares lisas, auxiliando no reparo do tecido conjuntivo e dos vasos 

sanguíneos durante a vida adulta (CORMACK, 1991). Podem também, na vida adulta, dar 

origem aos fibroblastos. 

Os fibroblastos são os principais elementos celulares da adventícia. Na fase 



embrionária são de origem mesenquimal e após o nascimento podem ser originados de 

pericitos. O fibrobasto apresenta uma função secretora capaz de formar fibras colágenas, 

elásticas e substância intercelular, por meio da síntese de procolágeno, glicosaminoglicanas e 

proelastina ( SILVEIRA, 1992). 

4.1.2 Matriz extracelular 

A matriz extracelular é um complexo formado por elementos fibrosos e substância amorfa 

que preenche o espaço entre as células, considerada como elemento estrutural inerte para o 

fornecimento de sustentação física, rígida ou semi-rígida à arquitetura celular. Sabe-se hoje 

que além desta função, a matriz extracelular age como um substrato que fornece condições 

adequadas para que as células cresçam, se diferenciem e por meio de interações específicas, 

as células produzem modificações na própria matriz, modificações que permitem o exercício 

de suas funções (SILVEIRA, 1992). 

Na fase embrionária tem origem mesenquimal, e na fase pós-embrionária pode ser 

sintetizada por células musculares lisas e fibroblastos (GOLDBERG & 

RABINOVITCH, 1988). 

A matriz extra celular é composta bioquimicamente por um complexo de proteínas e 

polissacarídios. Os múltiplos componentes da matriz extracelular da parede vascular são 

secretados por células do tecido conjuntivo e compreendem: a) glicosaminoglicanas e 

proteoglicanas; b) colágeno; c) elastina e d) glicoproteína (SILVEIRA 1992). 

As glicosaminoglicanas (anteriormente conhecidas sob a denominação de 

mucopolissacarídios ácidos) estão ligadas covalentemente a cadeias de proteínas formando as 

proteoglicanas, são sintetizadas por células endoteliais e células musculares lisas, bem como 



por fibroblastos (GOLDBERG & RABINOVITCH 1988). 

O colágeno é a proteína mais abundante do corpo dos vertebrados, sendo responsável 

por aproximadamente um terço da massa total do corpo (LEHNINGER, 1989), e é o 

constituinte predominante da matriz extracelular, apresentando um alto grau de polimorfismo, 

tendo atualmente 18 tipos descritos, sendo que na parede do vaso sanguíneo identificam-se os 

colágenos fibrilares I e III e o colágeno não fibrilar IV (SILVEIRA 1992). 

A elastina é outra proteína fibrosa fundamental da matriz extracelular. Como o próprio 

nome sugere, predomina em estruturas elásticas, tais quais ligamentos e parede de grandes 

vasos. No momento de estiramento de suas moléculas, as fibras da elastina podem aumentar 

em até duas vezes e meia o comprimento da molécula relaxada (JUNQUEIRA & 

CARNEIRO, 1991). 

As principais glicoproteínas da parede vascular são fibronectina e a laminina 

(SIMIONESCU & SIMIONESCU, 1988). Ambas tem atividades análogas: são glicoproteínas 

adesivas, porém exercem efeitos diferenciados sobre as células. A fibronectina regula a 

formação da matriz extracelular fibrosa e a laminina regula a deposição de uma membrana 

basal (SILVEIRA, 1992). 

4.1.3 Túnicas da parede vascular 

A parede vascular é formada por três túnicas: a íntima, a média e a adventícia. 



4.1.3.1 Túnica íntima 

A íntima reveste a superfície interna dos vasos, é composta pelo endotélio, uma fina 

camada de células pavimentosas, uma fina membrana basal condensada e uma camada 

subendotelial. Separa-se de média pela lâmina limitante elástica interna, que apesar da 

maioria dos autores considerarem com componente integrante da íntima, RHODIN (1980) 

argumenta que é um elemento da média. 

As veias dos membros inferiores, em sua grande maioria, são providas de válvulas. Estas 

válvulas são formadas por tecido conjuntivo revestido pelo endotélio. A disposição do 

endotélio, nas válvulas, segue dois parâmetros em relação ao eixo do vaso: dispõe-se 

transversalmente na face parietal da válvula e na face axial dispõe-se longitudinalmente no 

sentido da corrente sanguínea (GARRIDO, 1987). Há um espessamento geral da parede no 

seio valvular, que é o espaço entre a válvula e a parede venosa (RHODIN, 1980). 

4.1.3.2 Túnica Média 

A média é separada da íntima pela lâmina limitante elástica interna. Esta túnica é formada 

por células musculares lisas, fibras elásticas e feixes de fibras colágenas. Compõe-se de uma 

delgada lâmina mais interna de fibras musculares longitudinais e uma camada externa mais 

espessa de fibras musculares circulares. Separa-se da adventícia pela lâmina limitante externa. 



4.1.3.3 Túnica Adventícia 

É a camada externa dos vasos sanguíneos, formada por fibras colágenas e elásticas. 

Ocasionalmente pode apresentar fibras musculares lisas, especialmente em veias de grande 

calibre, como a cava inferior. Contém o vasa vasorum (que é a denominação coletiva das 

arteríolas, vênulas, capilares e linfáticos da parede vascular), também pode apresentar 

elementos nervosos vasomotores e sensitivos ( SILVEIRA, 1992). 

4.2 ANATOMIA DA VEIA SAFENA MAGNA 

A veia safena magna é a veia mais longa da anatomia humana. Faz parte do sistema 

venoso superficial do membro inferior. Inicia-se na face medial do pé em continuidade com o 

arco venoso dorsal superficial do pé, passa medialmente ao maléolo medial, ascendendo pela 

face medial da perna e da coxa, até desembocar na veia femoral comum na fossa oval, 1 a 3 

centímetros abaixo do ligamento inguinal (TESTUT & JACOB, 1975). Durante todo seu 

trajeto recebe um grande e variável número de tributárias. Quatro tributárias tem importância 

do ponto de vista cirúrgico. Entre 5 e 15 centímetros abaixo de linha articular do joelho, 

recebe a veia marginal medial (que é usualmente chamada de arco venoso posterior medial da 

perna, também conhecido como arco de Leonardo), que em 25% das vezes forma um sistema 

duplo com a veia safena magna na perna, sendo responsável por uma diminuição do calibre da 

mesma (SOTTIURAI, 1990). O tronco único da veia safena é mais freqüente na coxa do que 

na perna, estando presente em 65% das vezes na coxa e em 45% das vezes na perna. Apenas 

38,2% dos membros apresentam-se com tronco único da veia safena em toda a sua extensão 

(SHAH et al. 1986). Entre 20 e 30 centímetros acima da linha articular do joelho situa-se a 



perfurante da coxa, tributária importante nas revascularizações in situ, pois é a principal 

ligação do sistema venoso superficial com o profundo na coxa. 

Na croça, a veia safena magna recebe um número variável de tributárias. Este número 

pode variar de 2 a 10 tributárias. Destas apenas a veia pudenda externa e a veia epigástrica 

superficial são constantes e freqüentemente duplas (GARRIDO, 1996). Apresenta também 

duas tributárias importantes para o cirurgião vascular: a safena acessória medial e a safena 

acessória lateral, que podem ser utilizadas como enxerto, por si só, quando de calibre e 

comprimento satisfatórios ou compondo enxertos para alongar uma veia safena magna ou 

parva de comprimento insuficiente, ou ainda serem utilizadas como remendo vascular. 

A veia safena magna apresenta um número de válvulas que pode variar de 1 a 13 ao 

longo de seu trajeto. Em média apresenta 6 válvulas, sendo que 3 delas são fixas: a) a válvula 

de junção safenofemoral; b) uma válvula situada entre 2 a 5 centímetros abaixo da junção 

safenofemoral e c) uma válvula situada na junção do arco medial com o tronco principal no 

terço proximal da perna (SHAH et al., 1986). 

4.3 ALTERAÇÕES DA PAREDE VENOSA 

As alterações da parede venosa ( varizes, fleboesclerose e hiperplasia de íntima) são 

mais frequentes ao nível da perna que ao nível da coxa ( PINTO-RIBEIRO, 1970; DAVIS et 

al., 1993). 

4.3.1 Varizes 

Varizes são veias permanentemente dilatadas, tortuosas e alongadas. No sistema da 



veia safena magna, as veias tributárias são mais afetadas que o tronco principal (PINTO -

RIBEIRO, 1970). Etiopatologicamente, trata-se de um processo degenerativo primário da 

própria parede venosa ou de suas válvulas, dependente de fatores hereditários, que levam a 

diminuição de resistência parietal e a insuficiência valvular ( MAFFEI, 1987). Esta 

degeneração é secundária a uma maior pressão sobre a parede das veias dos membros 

inferiores, decorrente do ortostatismo do ser humano. Outro fator etiopatogênico é a perda do 

suporte estrutural das veias superficiais por diminuição do tônus da pele e tecido subcutâneo 

(BROWSE, 1988). 

4.3.2 Fleboesclerose e Hiperplasia intimai 

O termo fleboesclerose designa o endurecimento e o espessamento venoso, acentuado 

pela idade, em veias sujeitas a estase e aumento sustentado de pressão intraluminal, como as 

veias dos membros inferiores (SILVEIRA 1992). 

Trata-se, do ponto de vista histopatológico, de um espessamento focal ou difuso da veia, 

de caráter predominantemente fibrótico, que envolve as três túnicas da parede venosa. Ocorre: 

a) um espessamento da íntima, a hiperplasia intimai , que é definida como um espessamento 

da lâmina intimai decorrente da hiperplasia celular ( DAVIES et al., 1993). Isto ocorre pela 

migração de células musculares da média para a íntima ( SAYERS et al., 1993), com 

subsequente multiplicação de células da íntima e síntese e deposição de matriz extracelular 

(SCHOEN, 1996). Esta hiperplasia decorrente do processo fibrótico forma as placas 

intimais. Nos enxertos tem como causas: a complacência inadequada; o estresse na 

conformação da anastomose ( menor nas anastomoses termino-laterais que nas termino-

terminais); as zonas de hipercomplacência para-anastomoses e o estresse de cisalhamento por 



coluna de fluxo anômalo ( BUNT, 1990); b) uma hipertrofia das camadas musculares 

longitudinal e circular de média. A hipertrofia muscular é definida simplesmente como um 

aumento da medida da camada analisada quando comparada com a camada da veia normal 

(DAVIES et al., 1993), associado a um aumento do tecido conjuntivo e c) o aparecimento de 

uma camada muscular longitudinal externa entre a camada circular e a adventícia. Estas 

alterações podem ser quantificadas de acordo com o grau de gravidade, especialmente as 

alterações da íntima e da muscular longitudinal e circular da média, podendo trazer um padrão 

histopatológico de qualidade da veia safena magna (MILROY et al., 1989). 

4.4 CRITÉRIOS DE ESCOLHA D A VEIA SAFENA M A G N A 

A escolha da veia safena magna se dá no momento da cirurgia, por uma avaliação visual 

e empírica pelo cirurgião. Inicialmente, são descartadas as veias safenas magnas francamente 

varicosas ou ocluídas. Quando a oclusão é segmentar, o segmento afetado pode ser ressecado, 

sendo realizada a anastomose termino-terminal dos segmentos utilizáveis da veia, ou então 

substituído com a interposição de outro segmento venoso. As dilatações segmentares podem 

ser revestidas por materiais protéticos ou por pericárdio bovino (TIMI, 1993) ou então, 

também podem ser ressecadas segmentarmente. 

Outro fator analisado é o diâmetro da veia safena magna. Nos anos 60 eram utilizadas 

apenas veias com calibre maior que 5 milímetros (BADDELEY et al., 1970), já na metade dos 

anos 70 aceitava-se o uso de veias com 4 milímetros de diâmetro (IMPARATO, KIM, 

HAVESON, 1974). Com a evolução dos enxertos distais e com o resurgimento do uso da 

safena in situ, passou-se a utilizar veias de calibre inferior a 4 milímetros, sendo aceitável o 

uso de veias com diâmetro superior a 2 milímetros (LEATHER, POWERS, KARMODY, 



1979). Por outro lado há mais de 20 anos foi demonstrado que ao redor de 30 % das veias 

utilizadas como enxerto apresentaram lesões fíbróticas em suas paredes (SZIAGYI et al., 

1973), entretanto estas lesões podem não influenciar na patência do enxerto, dependendo da 

medida do diâmetro interno da veia (VARTY et al., 1996). 

No pré-operatório, pode-se avaliar as condições da veia safena magna, quanto ao 

diâmetro, oclusões ou estenose pelo ecodoppler, o que facilita a decisão do cirurgião quanto à 

veia poder ser utilizada ou não, diminuindo o tempo operatório e o número de acessos 

cirúrgicos (DAVIES et al., 1994). Entretanto, de 23 a 45% das veias safenas magnas não se 

prestam para a utilização como enxerto vascular (BERGAMINI et al., 1993). 

4.5 PREPARO DA VEIA SAFENA MAGNA A SER USADA COMO ENXERTO 

ARTERIAL 

A técnica de preparo da veia safena que vai ser utilizada como enxerto arterial é de 

fundamental importância, para minimizar a lesão endotelial, que compromete os resultados 

precoces e tardios das revascularizações, quer por injúria ou isquemia decorrente de um pH 

anormal, temperatura inadequada, osmolaridade inadequada, abrasão física direta 

(SOTTIURAI, 1990) ou ainda pela exposição a tensão ambiental do oxigênio ( GERTLER et 

al., 1993). 

A dissecção da veia safena magna deve ser sempre delicada, com incisão única para sua 

melhor visualização, com a ligadura das tributárias próximas à veia e não rente à veia, bem 

como não se deve marcar a veia com caneta, devido a lesão provocada pelo álcool 

componente da tinta (SOTTIURAI, 1990). 

Nos casos do uso da veia safena magna reversa deve-se fazer a distensão cuidadosa, 



pois pressão maior que 300 mmHg causa lesão no endotélio da veia (GUNDRY et al., 1980). 

O uso de sangue heparinizado para a distensão causa menos lesão que o uso de solução salina 

( cloreto de sódio a 0,9%) (GUNDRY et al., 1980). Quando usada, a solução salina causa 

menos lesão se estiver fria (4o C) do que quando a temperatura de 28° C (GUNDRY et al., 

1980). O tempo de armazenamento no meio de preparação deve ser o menor possível, pois 

contribui para a lesão da média do vaso (SOTTIURAI, 1990) e quando feito em lactato de 

Ringer é mais benéfico do que em solução salina (DAVIES & HAGEN, 1994). 

Igualmente cuidadosa deve ser a devalvulação dos enxertos in situ, pois as lesões 

causadas pelo valvulótomo podem comprometer, e até inutilizar o uso de uma veia safena 

magna (SOTTIURAI, 1990), podendo ainda causar dano a função da célula muscular lisa 

(SAYERS et al., 1991). O uso da angioscopia no preparo do enxerto in situ trouxe como 

vantagem uma diminuição do tempo cirúrgico, do tamanho das incisões e um real 

conhecimento dos efeitos da devalvulação (SEEGER & ABELA, 1986; FLEISHER et al., 

1996), nem sempre possível de serem visualizados sem a angioscopia (PARENT et al., 1994). 

Também não foram confirmadas as dúvidas que a angioscopia produzia um aumento do 

trauma direto, do vasoespasmo, da infecção, de trombose e de embolização, além de uma 

aceleração da hiperplasia intimai e alterações da função de célula muscular lisa (WILSON et 

al., 1996). 

4.6 TÉCNICAS DE USO DA VEIA SAFENA MAGNA COMO ENXERTO 

ARTERIAL 

Três são as formas que pode-se usar a veia safena magna como enxerto arterial: a) 



reversa; b) in situ e c) ex situ. 

A veia safena magna reversa foi utilizada pela primeira vez, como enxerto arterial, no 

início deste século para a correção de um aneurisma da artéria poplítea (GOYANES, 1906) e 

há 50 anos, em 1948, na realização da primeira ponte femoro-poplítea como veia autógena 

reversa (KUNLIN, 1949), sendo a única forma de utilização até 1962, quando HALL 

publicou a técnica da utilização in situ. 

Apesar de publicada pela primeira vez nos anos 60 (HALL, 1962), a técnica de uso da 

veia safena magna in situ, passou desapercebida até o final dos anos 70. A partir de então seu 

uso foi largamente difundido (LEATHER, POWERS, KARMODY, 1979), passando a ser a 

técnica de escolha de um grande número de serviços de cirurgia vascular. Um somatório das 

duas formas de utilizar a veia safena magna como enxerto arterial ( reversa e in situ) é a 

técnica ex situ, que utiliza uma veia safena magna retirada de seu leito, porém devalvulada. 

Inicia-se, então, na literatura vascular a discussão: reversa x in situ, qual é a melhor 

técnica de utilização da veia safena magna ? A técnica in situ preserva o endotélio e o vasa 

vasorum, enquanto que a técnica reversa os lesa por retirada da veia do seu leito , pela 

dilatação e pela estocagem da mesma (SOTTIURAI, 1990). Entretanto as lesões mecânicas 

produzidas pelo valvulótomo, mesmo corrigidas por diferentes técnicas no ato operatório, 

diminuem a curva de patência dos enxertos ( BERGAMINI et al., 1993), bem como podem 

alterar a função das camadas de músculos lisos da parede venosa ( SAYERS et al., 1991). 

Estas lesões podem ser minimizadas com a utilização de técnicas angioscópicas ( SEEGER & 

ABELA, 1986), bem como as lesões das cúspides valvares não parecem predispor a estenoses 

dos enxertos in situ ( MOODY, EDWARDS, HARRIS, 1992). 

Uma vantagem da veia safena magna in situ é a melhor compatibilidade do calibre da 

veia com a artéria no sítio das anastomoses proximal e distai ( HALL, 1962). Entretanto, seu 



uso é limitado devido ao comprimento da veias safena magna em sua croça, que por vezes não 

consegue alcançar a artéria femoral comum, quando esta é a artéria doadora ideal para a 

anastomose proximal do enxerto, podendo então ser utilizada a veia safena magna ex situ ( 

LEATHERet al„ 1988). 

Do ponto de vista hemodinâmico não há diferenças entre as duas técnicas ( GANNON, 

SIMMS, GOLDMANN, 1986). A patência dos enxertos longos é igual a dos curtos com a 

veia in situ e menor com a veia reversa ( DONALDSON, MANNICK, WHITTEMORE, 

1991). A capacidade hemodinâmica dos enxertos, avaliada pelo coeficiente de complacência, 

é melhor ao nível das anastomoses nos enxertos in situ e melhor no corpo dos enxertos 

reversos (HOFSTRA et al., 1994). 

Em ambas as formas de utilização da veia safena magna como enxerto arterial, em 

experimentação animal, quando o enxerto é estimulado pela acetilcolina e pela histamina, 

nenhum deles é capaz de produzir o fator relaxante derivado do endotélio ( O'DONOHOE et 

al., 1993). Na avaliação clínica, os resultados com o uso da veia in situ são semelhantes aos 

resultados com o uso da veia reversa ( LEATHER et al., 1988; NEHLER et al., 1994). 

4.7 ALTERNATIVAS À VEIA SAFENA MAGNA 

Nos pacientes submetidos a revascularização de membros inferiores, quando esta é 

infragenicular, a veia safena magna é o enxerto de escolha, porém entre 23% a 45% das veias 

safenas magnas são inadequadas para a realização do enxerto arterial (BERGAMINI et al., 

1993). Na eventualidade da mesma não estar presente, ou por safenectomia prévia decorrente 

de varizes, ou para utilização como enxerto arterial, ou ser considerada inadequada pelo 

cirurgião vascular, a segunda escolha recai sobre a veia safena parva. Na impossibilidade de 



ser usada a veia safena parva, outras alternativas podem ser aventadas, entre elas, o uso de 

enxertos autólogos como veias superficiais do membro superior (KAKKAR, 1969), veias 

profundas tanto do membro superior quanto do membro inferior, sendo que estas alternativas 

apresentam resultados superponíveis aos da veia safena magna (GENTILE et al., 1996) ou 

artéria femoral superficial endarterectomizada, técnica raramente utilizada. Ainda pode se 

usar outros enxertos homólogos como a veia safena magna criopreservada (WALKER et al., 

1993), sendo que alguns autores a consideram como a primeira escolha, na falta da veia 

safena magna autógena (SHAH et al., 1993), bem como veias profundas (LESÈCHE et al., 

1997) e artérias criopreservadas (MAGNE et al., 1997). Por último podem ser usadas as 

próteses arteriais biológicas ou não. Entre as biológicas, podemos citar a prótese da veia do 

cordão umbilical humano reforçado com Dacron (DARDIK et al., 1976) e os tubos de 

pericárdio bovino (ARAUJO et al., 1987; TIMI et al., 1996). Das próteses não biológicas ou 

sintéticas, as mais utilizadas são os enxertos de politetrafluoretileno expandido (P.T.F.E), 

seguidos das próteses de Dacron. O uso do PTFE iniciou-se na década de 70 (MATSUMOTO 

et al., 1973) com resultados iniciais otimistas, porém que não se mantiveram ao longo do 

tempo (TAYLOR, McFARLAND, CHESTER, 1992). Devido a necessidade do uso de 

próteses sintéticas nas revascularizações infrageniculares por absoluta falta de opção venosa, 

algumas técnicas adjuvantes, para melhorar a patência foram desenvolvidas, como por 

exemplo o patch de Taylor (MC FARLAND & TAYLOR, 1988), o colar de Miller (MILLER 

et al., 1984) e o colar de Wolfe (TYRELL & WOLFE, 1991). Também a associação de uma 

fistula arteriovenosa, quer em óstio comum quer distai à anastomose distai, pode ser utilizada 

para o mesmo fim (ASCER et al., 1996). Ainda é possível o uso composto de enxertos 

sintéticos como segmentos venosos disponíveis (KARACAGIL et al., 1996). 

Já nas revascularizações suprageniculares, alguns autores consideram que as próteses 



arteriais podem ser utilizadas como primeira escolha, com resultados até similares aos dos 

enxertos da veia safena, com o intuito de preservação da veia safena para futuras 

revascularizações mais distais (VEITH et al., 1986). 

4.8 CAUSAS DE FALHA PRECOCE DOS ENXERTOS ARTERIAIS 

Várias são as causas de falha precoce das revascularizações arteriais. Estas podem ser 

dividas em causas intrínsecas e extrínsecas (DONALDSON, MANNICK, WHITTEMORE, 

1992), sendo as causas intrínsecas mais freqüentes que as extrínsecas. 

Entre as causas extrínsecas podemos citar as falhas decorrentes da seleção inadequada 

dos pacientes, com a realização de pontes com a anastomose proximal realizada abaixo de 

uma lesão estenótica hemodinamicamente significativa, ou a anastomose distai realizada 

acima de uma lesão estenótica hemodinamicamente significativa. A primeira pode levar a 

uma falência precoce do enxerto devido ao regime de hipotensão, em que o enxerto é 

submetido e pode ser resolvida pela correção da lesão proximal. A segunda traz um aumento 

na resistência distai levando a trombose do enxerto (DONALDSON, MANNICK, 

WHITTEMORE, 1992), situação que pode ser resolvida pela extensão do enxerto 

sobrepassando a área de estenose distai ou por angioplastia da lesão com remendo venoso 

(SULLINVAN et al., 1996). Existem as falhas decorrentes da trombose do enxerto secundário 

a estados de hipercoagulabilidade, hipotensão ou infecção dos pacientes (DONALDSON, 

MANNICK, WHITTEMORE, 1992). Ainda temos três falhas técnicas que devem ser 

mencionadas: a) os enxertos com comprimento em excesso que proporcionam torções ou 



acotovelamentos; b) os enxertos de veia safena magna com torção no momento da confecção 

e c) o aprisionamento infragenicular do enxerto por falha na confecção de seu túnel 

(CARPENTERet al., 1993). 

Já entre as causas intrínsecas, três devem ser comentadas: a) a hiperplasia intimai; b) a 

falha técnica no preparo do enxerto; e c) a escolha inadequada da veia, com obstrução parcial 

ou total. A hiperplasia intimai é a causa considerada mais freqüente da falência precoce dos 

enxertos nos primeiros seis meses de pós-operatório (CLOWES & REIDY, 1991), sendo 

responsável até por 75% das falhas (LaMURAGLIA et al., 1995). 

A escolha inadequada da veia safena magna é a causa menos freqüente, pois as veias 

com obstrução total são desprezadas e as com obstrução parcial são corrigidas antes do seu 

uso (SOTTIURAI, 1990). 

A falha técnica relacionada intrinsecamente na oclusão precoce do enxerto está no 

preparo da veia, quando esta é utilizada reversa (SOTTIURAI, 1990) ou nas lesões produzidas 

pelo valvulótomo, associadas a devalvulação incompleta, nos casos de uso da veia safena 

magna in situ (DONALDSON, MANNICK, WHITTEMORE, 1992). Já a presença de uma 

fístula arteriovenosa nos enxertos in situ pode funcionar como um meio de diminuir a 

resistência distai ou como causa da trombose do enxerto distai à mesma devido ao 

agravamento de uma lesão do próprio enxerto (NIELSEN et al., 1996). 

A hiperplasia intimai está associada a diversos fatores, sendo o mais preponderante a 

agressão cirúrgica. E mais comum ao nível das anastomoses que no corpo do enxerto 

(LaMURAGLIA et al., 1995). E uma resposta exacerbada à reepitelização que ocorre entre 4 

a 6 semanas de pós-operatório (REICHLE, STEWART, ESSA, 1973), dependendo este tempo 

maior ou menor do trauma sofrido pela veia (DAVIS, MAGEE, HORROCKS, 1994). 

Na prevenção da hiperplasia intimai, várias drogas já foram utilizadas. Os 



antiagregantes plaquetários, (especialmente o ácido acetil salicilico em baixas doses, a 

ticlopidina, o triflusal, o dipiridamol), os óleos de peixe, os bloqueadores do canal de cálcio, a 

prednisona e a azatioprina (este dois últimos apenas em experimentação animal) apresentaram 

resultados satisfatórios (CLOWES & REIDY, 1991). Outros métodos como a terapia 

fotodinâmica (LaMURAGLIA et al., 1995) e a radioterapia gama endovascular (ESPINOSA 

et al., 1996) ainda necessitam de maior tempo de acompanhamento para a validação de seus 

resultados. O tabagismo (LAW et al., 1996) e a hiperhomocisteinemia (IRVANE et al., 1996) 

são fatores de risco para o desenvolvimento de hiperplasia intimai, entretanto não seriam os 

únicos marcadores deste risco, aos quais se juntariam o fíbrinogênio plasmático, a 

lipoproteína "a" e a 5 hidroxitriptamina (CHESHIRE et al., 1996). A hiperplasia intimai é 

mais freqüente nos enxertos sintéticos que nos autógenos (BUNT, 1990). 

Também se buscam outros fatores preditivos para a falha precoce dos enxertos, tais 

como a análise da impedância longitudinal ( SCHWARTS et al., 1997) e a atividade dos 

receptores de tromboxane A2 e prostaglandina H2 ( BROTHERS et al., 1998). 

4.9 ACOMPANHAMENTO DOS ENXERTOS ARTERIAIS 

Após a realização de um enxerto vascular, deve ser feito o seu acompanhamento, 

podendo-se assim determinar a patência primária e secundária das diversas técnicas de 

revascularizações e materiais utilizados para enxerto, pois um acompanhamento protocolado 

fornecerá dados de maneira mais fiel, sendo capaz de corrigir superavaliações clínicas 

(JENSEN, NIELSEN, SCHOROEDER, 1996). 

Um acompanhamento minucioso pode prolongar a vida de uma revascularização, pois 

pode detectar precocemente falhas que contribuam para oclusão do enxerto (LUNDELL et al., 



1995). Dependendo do tipo do problema diagnosticado, há a possibilidade do emprego de 

técnicas específicas para melhorar a patência secundária. A falha do enxerto, devido à sua 

oclusão, pode ocorrer precoce ou tardiamente. Na fase precoce, até seis meses do pós-

operatório, é maior a incidência da oclusão das pontes, variando de 10 a 30% (TREINIAN et 

al., 1997; PANETTA et al., 1992). Depois há uma relativa estabilidade até os 5 anos, quando 

então inicia-se uma queda na curva da patência, devido principalmente ao caráter evolutivo da 

doença básica. 

O acompanhamento de um enxerto inicia-se ao final de suas anastomoses, pela inspeção 

e palpação do mesmo, seguido, se necessário, de um método auxiliar de diagnóstico que pode 

ser a arteriografia, o ecodoppler ou a angioscopia (PANETTA et al., 1992). Todos estes 

métodos apresentam bons resultados, entretanto o ecodoppler tem se mostrado superior a 

arteriografia (PAPANICOLAU et al., 1996) e a angioscopia superior a ambos 

(GILBERTSON et al., 1992). 

O acompanhamento pós-operatório imediato se faz pela avaliação clínica do paciente, 

com especial interesse para os sinais de isquemia do membro e queixa de dor. A palpação dos 

pulsos distais ao enxerto bem como do próprio enxerto é um método simples e eficiente de 

avaliação. Entretanto nem sempre é um método confiável e pode ser auxiliado pelo doppler 

ultra-som com a determinação do índice pressórico tornozelo/braquial, além da análise direta 

do enxerto. Outro método para a avaliação imediata dos enxertos, é a monitorização contínua 

da amplitude de pulso nas primeiras 24 horas de pós-operatório (BLANKENTEIJN & 

ABBOTT, 1996). 

Após a alta hospitalar, o paciente deve ser visto em 7 a l!0 dias ,e após mensalmente até 

o sexto mês de pós-operatório, trimestralmente até 1 ano de pós-operatório e após o primeiro 

ano, semestralmente (BERGAMINI et al., 1995). Nesta avaliação, além da ausência de 



sintomas de isquemia, deve-se palpar os pulsos distais ao enxerto e do próprio enxerto (mais 

fácil quando se usa a veia safena in Situ) e realizar a medida da pressão distai, obtendo-se o 

índice tornozelo/braquial. Toda e qualquer dúvida quanto à viabilidade do enxerto, tais como 

sintomatologia clínica de isquemia antes inexistentes, dificuldade de palpação do enxerto, ou 

diametralmente oposto, a palpação exacerbada da ponte, sugerindo um aumento da 

resistência distai, a queda do índice pressórico tornozelo/braquial para menos de 0,8 ou 

quando o índice pressórico tornozelo braquial cai em relação ao índice do pós-operatório 

imediato ou em relação á consulta anterior, está indicado uma avaliação por exames 

subsidiários. 

Atualmente o ecodoppler colorido é o exame de escolha para este acompanhamento, 

devido a sua não invasibilidade, a sua fácil obtenção e custo acessível, apesar de ser um 

método examinador-dependente, pois o ecodoppler pós-operatório é capaz de mostrar lesões 

no corpo do enxerto e/ou na linha anastomótica, mesmo antes destas serem sintomáticas 

(MILLS et al., 1995). Preconiza-se a realização do ecodoppler no Io, 3o, 6o, 9o e 12° meses de 

pós-operatório e após semestralmente (DALSING et al., 1995; MILLS et al., 1995). 

Utilizando-se a imagem de estenose ou dilatação do enxerto, associada a parâmetros Doppler 

de fluxo como: pico da velocidade sistólica; a velocidade distai do enxerto e o índice de 

velocidade, análise do componente diastólico da onda que mostra resistência distai, e mais 

recentemente, a quantificação do volume de fluxo, que parece ser a variável afetada mais 

precocemente, bem como a avaliação do fluxo proximal e distai ao enxerto, pode-se 

determinar as medias necessárias para o salvamento do enxerto (TREIMAN et al., 1997). A 

avaliação do fluxo proximal ao enxerto permite detectar os casos de pseudo-oclusão da ponte, 

evitando-se a sua trombose por queda do fluxo (TAYLOR et al., 1994), ao passo que a 

avaliação das lesões distais ao enxerto são a causa mais freqüente da trombose quando utiliza-



se próteses para a revascularização (EAGLETON et al., 1997). Os enxertos da veia safena 

toleram satisfatoriamente as lesões do leito distai e na maioria das vezes o que leva a sua falha 

são as lesões do próprio enxerto, quer no seu corpo ou nas anastomoses (EAGLETON et al., 

1997). 

As lesões do próprio enxerto podem decorrer de estenoses ou dilatações. Na presença de 

uma dilatação aneurismática do enxerto o tratamento deve ser feito de imediato, com a 

substituição do segmento afetado, para evitar a trombose do mesmo (BARKER, HANCOK, 

BASKERVILLE, 1996). Já as lesões estenóticas podem ser corrigidas cirurgicamente ou por 

angioplastia transluminal, sendo que o procedimento cirúrgico direto apresenta resultados 

superiores (BANDYK, 1993). Esta revisão pode ser feita baseada apenas no ecodoppler, 

quando o pico de velocidade sistólica é maior que 250 cm/seg., a velocidade distai do enxerto 

é menor que 45 cm/seg. e o índice de velocidade é superior a 2,5 (TREIMAN et al., 1997), 

dispensando-se, assim, o estudo angiográfico. Entretanto alguns autores defendem o uso da 

angiografia sempre que há mudanças na clínica do paciente, com uma queda do índice 

pressórico tornozelo/braquial em 0,15 em relação a avaliação anterior e quando o ecodoppler 

apresenta uma estenose do enxerto maior que 50% (LUNDELL et al., 1995). Quando se 

utiliza o ecodoppler como método de rotina de avaliação pós-operatória, os resultados 

precoces e tardios são melhores do que quando se faz apenas o acompanhamento pela 

avaliação clínica (BERGAMINI et al., 1995). 



5. CASUÍSTICA E MÉTODO 

O presente estudo foi apresentado, analisado e aprovado pela Comissão de Ética 

Médica do Hospital Nossa Senhora das Graças de Curitiba. 

5.1 CASUÍSTICA 

No período de julho de 1992 a junho de 1997, foram realizadas no Serviço de Cirurgia 

Vascular do Hospital Nossa Senhora das Graças (Curitiba- Paraná) 306 revascularizações 

infrainguinais de membros inferiores, destas em 47 casos o enxerto utilizado foi a prótese de 

politetrafluoretileno (P.T.F.E.) e em 259 casos o enxerto foi de veia autógena . Destes foram 

excluídos 35 casos em que a veia utilizada não foi a veia safena magna e sim a veia safena 

parva, as veias safenas acessórias, as veias de membros superiores, ou os enxertos compostos 

de segmentos de veia safena magna com veia safena parva ou veia safena acessória. Também 

foram excluídos 23 casos em que houve recusa do paciente em participar do estudo. E por 

fim, foram excluídos 57 casos devido a falha protocolar (18 foram por não se conseguir o 

estudo histológico da veia safena magna e 39 por perda de seguimento). Foram analisados, 

então, 144 veias safenas magnas utilizadas como enxerto arterial nas revascularizações de 

membros inferiores de 144 pacientes. Dos 144 pacientes, 88 eram do sexo masculino (61,1%) 

e 56 do sexo feminino (38,9%). A idade dos pacientes variou de 46 a 88 anos, tanto para o 

sexo masculino quanto para o sexo feminino, com uma média de idade de 65,7 anos. A média 

de idade para o sexo masculino foi um pouco inferior ( 64,5 anos) que a do feminino ( 67,1 

anos). 



5.2 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO 

5.2.1 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 

Foram incluídos neste estudo os pacientes que: 

a) foram submetidos a revascularizações infrainguinais de membros inferiores; 

b) concordaram em participar do estudo; 

c) a indicação da cirurgia foi por doença aterosclerótica, aneurisma da artéria poplítea ou 

infecção de prótese em posição femoro-poplítea; 

d) a revascularização foi realizada com o uso do enxerto venoso; 

e) o enxerto foi a veia safena magna; 

f) a veia safena magna utilizada permitiu que, pelo menos, um centímetro da extremidade 

distai fosse encaminhado para exame histológico e; 

g) foi possível o seguimento durante os seis primeiros meses de pós-operatório. 

5.2.2. CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO 

Foram excluídos destes estudos os pacientes que: 

a) recusaram-se a participar do estudo. 

b) foram revascularizados devido a isquemia decorrentes de arterites ou trauma (precoce ou 

tardio). 

c) a revascularização do membro inferior não foi realizada com enxerto venoso; 

d) a veia utilizada como enxerto não foi a veia safena magna; 

e) um segmento circular, de, pelo menos, um centímetro da veia safena magna não pode ser 



enviado para o estudo histológico, por não sobrar no comprimento do enxerto, ao final da 

re vascularização; 

f) o espécime de veia não apresentava a qualidade necessária para análise histológica e 

g) não foi possível o seguimento durante os seis primeiros meses de pós-operatório. 

5.3 MÉTODO 

Ao final da realização das anastomoses da ponte arterial, um segmento circular de no 

mínimo um centímetro de comprimento, retirado da porção distai da veia safena magna, foi 

colocado em um frasco contendo formol a 10%, num volume cerca de dez vezes o do 

material e remetido ao Serviço de Anatomia Patológica. 

A primeira etapa anátomo-patológica consistiu na análise macroscópica dos segmentos 

venosos. O exame iniciou-se pela inspeção do espécime e avaliação da elasticidade de suas 

paredes e calibre. Mediu-se seu diâmetro passou-se a explorar a relação entre a espessura da 

parede, e a luz do vaso, apontando seu conteúdo, através de cortes transversais paralelos 

equidistantes de cerca de 0,5 cm entre si, medindo a espessura da parede e a luz do vaso nas 

superfícies de secção. Para o processamento histológico retiraram-se anéis de 0,3 cm de 

largura do vaso, acondicionando-as em cápsulas de aço inoxidável que foram colocadas em 

um vasilhame contendo fixador. As cápsulas foram processadas automaticamente, passando 

pela desidratação gradativa em álcoois, diafanização em xilol, impregnação e inclusão em 

parafina. Os fragmentos teciduais foram cortados em micrótomo, desparafínizados e corados 

pela hematoxilina-eosina e tricrômico de Gomori. As laminas foram examinadas ao 

microscópio óptico pelo patologista (BRASILEIRO FILHO et al., 1993). 

Em todas as veias analisadas, foram avaliadas as camadas íntima e média, sendo que na 



média foram avaliadas a camada muscular longitudinal e a camada muscular circular, sendo 

classificadas conforme os critérios propostos por MILROY et al.( 1989). 

A íntima foi classificada em 3 graus de acordo com a presença de fibrose intimai. O 

grau I quando apresentava fibrose discreta, o grau II com fibrose moderada e o grau III com 

fibrose acentuada. 

As camadas muscular circular e longitudinal da média foram, cada uma delas, também 

classificadas em 3 graus de acordo com a hipertrofia existente. O grau I quando apresenta 

hipertrofia discreta, o grau II com hipertrofia moderada e o grau III com hipertrofia severa. 

Foi atribuída uma pontuação em cada um dos 3 critérios de avaliação anatomo-

patológica da veia safena magna: 1 ponto para o Grau I, 2 pontos para o Grau II e 3 pontos 

para o Grau III. Assim cada safena magna teve uma pontuação variando de no mínimo 3 até o 

máximo de 9 pontos. De acordo com esta pontuação as veias safenas foram classificadas em 3 

tipos de acordo com a sua qualidade: boa qualidade, qualidade regular e de qualidade 

duvidosa. 

O critério de inclusão em cada um dos graus da camada e sua respectiva 

pontuação sãoapresentado na tabela 1. 

Tabela 1 - Graduação histológica e pontuação das camadas da 
veias safena magna 

Grau Avaliação % Pontuação 

I Discreta 1 -24 1 
II Moderada 25-50 2 
III Acentuada 51-100 3 

As veias de boa qualidade foram aquelas cuja sua somatória foi igual a 3 pontos. As de 

qualidade regular foram aquelas cuja a somatória foi igual a 4 ou 5 pontos. As veias que a 



somatória foi igual ou superior a 6 pontos foram classificadas como de qualidade duvidosa. 

Foram analisadas as 4 variáveis descritas (qualidade total da veia, de íntima, da 

camada muscular longitudinal e da camada muscular circular da média), individualmente e 

cumulativamente, que foram comparadas por sexo e idade. 

De acordo com a faixa etária, os pacientes foram divididos em 3 grupos. O primeiro 

grupo composto por pacientes entre 46 a 59 anos , o segundo grupo por pacientes entre 60 a 

69 anos e o terceiro grupo por pacientes com idade entre 70 a 88 anos. A Tabela 2 mostra a 

distribuição dos pacientes em seus grupos de acordo com a faixa etária. 

Tabela 2 - Distribuição dos pacientes por sexo e faixa etária 

Faixa etária em anos Masculino Feminino Total % 

46 a 59 29 13 42 29,2 
60 a 69 33 13 46 31,9 
70 a 88 26 30 56 38,5 

Além da análise qualitativa dos 4 critérios relacionados ao sexo e a idade dos paciente, 

também foram utilizados os 4 critérios para a análise da importância da qualidade da camada 

íntima, das camadas muscular longitudinal e muscular circular da média e da qualidade total 

(somatória) da veia safena magna como fator isolado, na patência precoce dos enxertos 

arteriais. A patência precoce foi definida como o resultado funcional do enxerto arterial ao 

final de 6 meses de pós-operatório. 

5.4 ANÁLISE DOS RESULTADOS E MÉTODO ESTATÍSTICO 

Para cada paciente estudado foi preenchida uma folha de protocolo, na qual foram 

anotadas as variáveis demográficas e clínicas do paciente e os resultados das análises da veia 



safena magna. 

Um banco de dados com todos os resultados das análises foi organizado e, a partir dele, 

foram organizadas tabelas de contingência da qualidade da veia safena magna, de sua camada 

íntima, das camadas musculares longitudinal e circular da média, sua comparação por sexo e 

idade e sua influência na patência precoce dos enxertos arteriais. Os resultados foram 

submetidos a análise estatística pelo teste do qui-quadrado. Na comparação entre médias foi 

utilizada a análise de variância. O erro alfa foi estabelecido em 5% para refutar-se a hipótese 

nula. 



6. RESULTADOS 

O comprimento do segmento distai da veia safena magna, enviado para estudo 

histopatológico, variou de 1 a 6 centímetros ( média 2,4 centímetros). O diâmetro da veia 

examinada foi em média de 3,81 milímetros, sendo utilizadas veias de 2 a 7 milímetros de 

diâmetro. 

As 144 veias analisadas, a maioria (57%) foram classificadas como de boa qualidade, 

pois apresentavam a somatória da avaliação das três camadas igual a três. De qualidade 

regular ( somatória quatro ou cinco) foram 34%. Apenas 9% foram de qualidade duvidosa 

( somatória igual ou superior a seis). A tabela 3 mostra esta classificação. 

Tabela 3 - Qualidade histológica da veia safena magna em 144 
análises. 

Qualidade Número de veias % 

Boa 82 57 
Regular 49 34 
Duvidosa 13 9 

Exemplos da histologia das camadas analisadas da veia safena magna estão mostrados 

nas figuras 1 a 8. 



Figura 1 - Corte histol6gico de veia safena magna mostrando fntima (1), muscular 
longitudinal (ML) e muscular circular (MC) grau I (hematoxilina-eosina x 40) 

Figura 2 - Corte histol6gico da veia safena magna com a intima, a muscular 
longitudinal e muscular circular grau I (tricornico de Gomori x 100) 
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Figura 3 - Corte histol6gico de veia safena magna com intima e muscular circular grau I, e 
muscular longitudinal grau II (hematoxilina-eosina x 40) 

Figura 4 - Detalhe da muscular longitudinal grau II (hematoxilina-eosina x 1 00) 
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Figura 5 -Corte histol6gico de veia safena magna mostrando fntima e muscular longitudinal 
grau ll e muscular circular grau I (tricomico de Gomori x 100) 

Figura 6- Corte histol6gico de veia safena magna mostrando fntima e muscular longitudinal 
grau ill e muscular circular grau II (hematoxilina-eosina x 40) 



Figura 7- Corte histol6gico de veia safena magna mostrando fntima grau III (tricornico de 
Gomori x 40) 

Figura 8- Corte histol6gico de veia safena magna mostrando fntima grau III (tricornico 
de Gomori x 1 00) 
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Não ocorram diferenças entre os três grupos ( de faixa etária e de qualidade da veia 

safena magna) quanto as doenças associadas, a indicação de cirurgia, o deságüe, a técnica 

operatória e as artérias doadoras e receptoras. A hipertensão arterial sistêmica foi a doença 

associada mais frequente, seguida pelo diabete e as cardiopatias. A Tabela 4 mostra as 

doenças associadas. 

Tabela 4 - Doenças associadas* 

Doenças Pacientes 

Hipertensão arterial sistêmica 92 
Diabete 70 
Cardiopatia 54 
Acidente vascular cerebral 27 
Doença obstrutiva pulmonar crônica 14 
Ulcera péptica 10 
Insuficiência renal crônica 4 
Prostatismo 4 
Aneurisma de aorta abdominal 4 
Diverticulite 1 
Doença Paget 1 
Esclerose múltipla 1 
Doença de Parkinson 1 
* 70 pacientes apresentam mais de uma doença associada 

A tabela 5 mostra a indicação do tratamento cirúrgico, de acordo com a classificação das 

categorias clínicas da SVS/ISCVS (RUTHERFORD et al., 1986). A maioria dos pacientes foi 

operada devido ao risco da perda do membro ( categorias 4 e 5 da SVS/ISCVS). Apenas três 

pacientes foram operados por claudicação intermitente. 



Tabela 5 - Indicação do tratamento cirúrgico baseada nas categorias clínicas 
da SVS*/ISCVS** 

Indicação Categorias N % 
SVS/ISCVS 

Lesão trófica 5 110 76.4 
Dor em repouso 4 25 17,3 
Aneurisma da art. poplítea - 5 3,5 
Claudicação intermitente 3 3 2,1 
Infecção de prótese - 1 0,7 
* Society for Vascular Surgery 
**International Society for Cardiovascular Surgery 

A tabela 6 contém as operações realizadas. Ocorreu uma profusão de técnica cirúrgicas, 

dependendo das diversas combinações entre a artéria doadora e a artéria receptora do enxerto. 

A artéria doadora foi a artéria femoral em 135 casos, sendo que em 58 casos a anastomose 

proximal foi na femoral comum, em 35 na femoral superficial e em 42 na femoral profunda. 

Nos outros 9 casos a artéria doadora foi a artéria poplítea, sendo que em 4 casos a anastomose 

proximal foi acima e em 5 casos abaixo da linha articular do joelho. A artéria receptora foi 

em 80 casos a poplítea, sendo que em 21 casos a anastomose distal foi acima e em 59 casos 

abaixo da linha articular do joelho. Após a artéria poplítea, a fibular foi a artéria receptora 

mais frequente em 27 casos, seguida da tibial anterior em 15, tibial posterior em 14, o tronco 

tibiofibular em 7 e a artéria femoral superficial em 1 caso. Dos 80 casos em que a poplítea foi 

a artéria receptora , 3 casos foram em segmento isolado. Em 2 casos de pontes distais uma 

fístula arteriovenosa foi associada. 



Tabela 6 - Operações realizadas em 144 
pacientes 

Pontes Pacientes 

Femoro-poplitea 79 
Femoro-fibular 24 
Femoro-tibial posterior 13 
Femoro-tibial anterior 12 
Femoro-tronco tibiofibular 6 
Femorofemoral superficial 1 
Poplitea-fibular j 
Poplitea-tibial anterior o j 
Poplitea-tronco tibiofibular 1 
Poplitea-tibial posterior 1 
Poplitea-poplitea 1 

A tabela 7 mostra o deságüe em cada caso, isto é, o número de artérias da perna patentes 

em cada membro a ser revascularizado. Três membros não apresentavam qualquer artéria 

patente na perna, sendo revascularizados em segmentos isolado de artéria poplítea. 

Tabela 7 - Número de artérias distais patentes em 
144 membros 

Artérias patentes Membros % 

0 -> j 2,1 
1 55 38,1 
2 43 29,9 
-> j 43 29,9 

A tabela 8 mostra as porcentagens da patência de cada artéria da perna. A artéria 

fibular foi a artéria com maior porcentagem de patência: 78,5% o que representou 113 

artérias patentes em 144 membros, com diferença estatisticamente significativa, em 

relação a porcentagem de patência da artéria tibial posterior e da artéria tibial anterior. 



Tabela 8 - Patência das artérias da perna em 144 membros 

Artéria Patente % 

Fibular 113 78,5 
Tibial posterior 80 55,6 
Tibial anterior 77 53,5 

p = 0,000007 

A tabela 9 mostra a técnica do uso da veia safena magna em cada uma das 

revascularizações dos membros inferiores. Ocorreu uma igualdade no uso da veia safena 

magna reversa e in situ, nesta série, apesar da preferência do Serviço na utilização da veia 

safena magna in situ. 

Tabela 9 - Técnica do uso da veia safena magna em 
144 revascularizações infrainguinais 

Técnica Enxertos % 

In situ 68 47,2 
Reversa 68 Al,2 
Ex situ 6 4,2 
Combinada 2 1,4 

A tabela 10 mostra a prevalência do tabagismo de acordo com o sexo. Ocorreu uma 
maior prevalência no sexo masculino. 

Tabela 10 -Prevalência do tabagismo de acordo com o sexo 

Sexo Pacientes Tabagista % 

Masculino 88 83 94,3 
Feminino 56 32 57,1 
Total 144 115 79,9 

p = 0,00001 

A relação entre a qualidade da veia e o sexo é mostrada na tabela 11. Não ocorreu 
diferença estatisticamente significativa, entre os sexos, na qualidade da veia safena magna 
utilizada como enxerto arterial. 



Tabela 11 - Qualidade da veia safena magna de acordo com o sexo 

Qualidade da veia safena magna 
Sexo Boa Regular Duvidosa 

Veias % Veias % Veias % 

Masculino 48 54.6 32 36,4 8 9,0 
Feminino 34 60,7 17 30,4 5 8,9 

p = 0,7435 

Também não ocorreu diferença estatisticamente significativa na qualidade da veia 

safena magna, dependente da faixa etária dos pacientes. Mostrando que neste grupo de 

pacientes não ocorreu uma deterioração da qualidade histológica da veia safena magna, com o 

passar dos anos, após os 46 anos de vida. Isto é visto na tabela 12 

Tabela 12 - Qualidade da veia safena magna de acordo com a faixa etária 

Qualidade da veia safena magna 
Faixa etária Boa Regular Duvidosa Faixa etária 

Veias % Veias % Veias % 

46 a 59 27 64,3 11 26,2 4 9,6 
60 a 69 25 54,3 20 43,5 1 2,2 
70 a 88 30 53,7 18 23,1 8 14,2 
Total 82 57,0 49 34,0 13 9,0 

p = 0,7435 

A tabela 13 analisa a patência dos enxertos arteriais de acordo com a qualidade da veia 

safena magna utilizada. Não encontramos, neste estudo, uma relação da piora da patência 

precoce do enxerto com a qualidade histológica da veias safena magna, pois mesmo em veias 

de qualidade duvidosa, os índices de patência precoce foram similares aos índices das veias de 

qualidade regular ou boa. 



Tabela 13 - Relação entre a patência precoce e a qualidade da 
veia safena magna 

Revascularização 
Veia Patente Ocluída Veia 

Enxertos % Enxertos % 

Boa 66 80,5 16 19,5 
Regular 39 79,6 10 20,4 
Duvidosa 11 84,6 2 15,4 

p = 0,9203 

Após a análise da qualidade da veia safena magna, pela somatória da pontuação 

histológica de cada uma das três camadas avaliadas, foi realizada a análise da relação da 

qualidade de cada uma das três camadas individualizadas com o sexo e a faixa etária dos 

pacientes e a patência precoce dos enxertos. 

Quando analisada a hiperplasia da íntima, a maioria das veias apresentavam hiperplasia 

discreta ( grau I), como demonstra a tabela 14. 

Tabela 14 - Qualidade histológica da íntima em 
em 144 veias analisadas 

Grau Veias % 
I 115 79,8 
II 27 18,8 
III 2 1,4 

Não ocorreram diferenças estatisticamente significativas na qualidade da camada 

íntima relacionadas com o sexo e a faixa etária dos pacientes. A tabela 15 apresenta a relação 

da qualidade da íntima com o sexo e a tabela 16 a relação da qualidade da íntima com a faixa 

etária. 



Tabela 15- Relação do sexo dos pacientes com a da qualidade da íntima 

Grau 
Sexo I II III 

Pacientes % Pacientes % Pacientes % 

Masculino 71 80.7 16 18,2 1 1,1 
Feminino 44 78,6 11 19,6 1 1,8 

Tabela 16- Relação da faixa etária dos pacientes com a qualidade da íntima 

Grau 
Faixa etária em I II III 
anos 

Pacientes % Pacientes % Pacientes % 

46 a 59 37 88,1 4 9,5 1 2,4 
60 a 69 37 80,4 9 19,6 0 0 
70 a 88 41 73,2 14 25 1 1,8 

A tabela 17 apresenta a patência precoce dos enxertos avaliando-se apenas a qualidade 

da íntima. Não ocorreu diferença estatisticamente significativa entre a patência precoce dos 

enxertos quando a hiperplasia intimai foi do grau I ou II. Não foi possível a comparação com 

o grau III devido ao pequeno tamanho da amostra, composta apenas de dois pacientes. 

Tabela 17 - Relação entre a qualidade da íntima e patência precoce 
dos enxertos 

Revascularização 

Grau 
Patente Ocluída 

Grau Veias % Veias % 

I 94 81,7 21 18,3 
II 21 77,8 6 22,3 
III 1 50,0 1 50,0 

Do mesmo modo em que a íntima foi analisada individualmente, também as camadas 

musculares longitudinal e circular da média tiveram a suas análises individualizadas e 



relacionadas ao sexo e a faixa etária dos pacientes, bem como com a patência precoce dos 

enxertos. 

Na tabela 18 temos a distribuição da qualidade da camada muscular longitudinal da 

média, de acordo com o grau de hipertrofia muscular. Na maioria das análises a hipertrofia foi 

discreta ( grau I). Em seis casos a hipertrofia foi acentuada, o que representou 4,2% da 

amostra. 

Tabela 18 - Qualidade histológica da muscular 
longitudinal em 144 veias 
analisadas 

Grau Veias % 

I 105 72,9 
II 33 22,9 
III 6 4,2 

Quando correlacionada com o sexo e a faixa etária dos pacientes, não houve alterações 

na qualidade da camada muscular longitudinal da média. A correlação da qualidade da 

muscular longitudinal e o sexo está na tabela 19, e a correlação com a faixa etária está na 

tabela 20. 

Tabela 19- Relação entre o sexo e a qualidade da muscular longitudinal 

Grau 
Sexo I II III 

Pacientes % Pacientes % Pacientes % 

Masculino 62 70,5 24 27,3 2 2,2 
Feminino 43 76,8 9 16,1 4 7,1 



Tabela 20- Relação entre faixa etária e a qualidade da muscular longitudinal 

Grau 
Faixa etária em I II III 
anos 

Pacientes % Pacientes % Pacientes % 

46 a 59 31 73,8 9 21,4 2 4,8 
60 a 69 36 78,3 9 19,6 1 2,1 
70 a 88 38 67,9 15 26,8 3 5,3 

Também a qualidade da camada muscular longitudinal da media não influiu na 

patência precoce dos enxertos, com está colocado na tabela 21. 

Tabela 21 - Relação entre a qualidade da muscular longitudinal e 
a patência precoce dos enxertos 

Revascularização 
Patente Ocluída 

Grau Enxertos % Enxertos % 

I 84 80 21 20,0 
II 26 78,8 7 21,2 
III 6 100 0 0 

Análises e correlações similares foram realizadas para a camada muscular circular da 

média. Igualmente às outras camadas, também apresentou hipertrofia discreta na maioria das 

vezes (Tabela 22). 

Tabela 22 - Qualidade histológica da muscular 
circular em 144 veias analisadas 

Grau Veias % 

I 114 79,2 
II 28 19,4 
III 2 1,4 

Não ocorreram diferenças estatisticamente significativas nas qualidade da camada 



muscular circular da média, relacionadas com o sexo e faixa etária dos pacientes, como pode 

ser visto nas tabelas 23 e 24. 

Tabela 23- Relação entre o sexo e a qualidade da muscular circular 

Grau 
Sexo I II III 

Pacientes % Pacientes % Pacientes % 

Masculino 66 75,0 22 25,0 0 0 
Feminino 48 85,7 6 10,7 2 3,6 

Tabela 24- Relação entre a faixa etária e a qualidade da muscular circular 

Grau 
Faixa etária em I II III 
anos 

Pacientes % Pacientes % Pacientes % 
46 a 59 32 76,2 9 21,4 1 2,4 
60 a 69 37 80,4 9 19,6 0 0 
70 a 88 45 80,4 10 17,9 1 1,7 

Do mesmo modo que as camadas anteriormente analisadas, a qualidade da camada 

muscular circular não foi um fator que influenciou a patência precoce dos enxertos, como se 

demonstra na tabela 25. 

Tabela 25 - Relação entre a qualidade da muscular circular e 
a patência precoce dos enxertos 

Revascularização 

Grau 
Patente Ocluída 

Grau Enxertos % Enxertos % 

I 93 81,6 21 18,4 
II 21 75,0 7 25,0 
III 2 100 0 0 



A distribuição das três camadas, de acordo com o grau de hiperplasia da íntima e de 

hipertrofia da muscular longitudinal e da muscular circular, não apresentou diferenças 

estatisticamente significativas entre si. Isto é apresentado na tabela 26, que mostra a 

distribuição no grau I. A tabela 27 mostra no grau II, e a tabela 28 mostra no grau III. 

Tabela 26- Distribuição das camadas no grau I 

Camada Veias % 

Intima 115 79,9 
Muscular longitudinal 105 72,9 
Muscular circular 114 79,2 

p=0,4501 

Tabela 27- Distribuição das camadas no grau II 

Camada Veias % 

Intima 27 18,8 
Muscular longitudinal 33 27,9 
Muscular circular 28 19,4 

p=0,7908 

Tabela 28- Distribuição das camadas no grau III 

Camada Veias % 

Intima 2 1,4 
Muscular longitudinal 6 4,2 
Muscular circular 2 1,4 

A íntima apresentou a menor média de pontos por veia, 1,21 pontos e a muscular 

longuitudinal a maior, 1,31 pontos, enquanto que a muscular circular apresentou uma média 

de 1,22 pontos por veia. Apesar da muscular longitudinal contribuir com mais pontos na 



somatória da qualidade total da veia safena magna, não ocorreu diferença estatisticamente 

significativa na participação de cada uma das três camadas, como pode ser visto na tabela 29. 

Tabela 29- Participação de cada camada na somatória da qualidade 
total de 144 veias safenas magnas 

Camada Total de pontos Média de pontos 
por veia 

Intima 175 1,21 
Muscular longitudinal 189 1,31 
Muscular circular 176 1,22 
Total 540 3,75 

p = 0,162 

Da mesma forma que a qualidade da veia safena magna não foi um fator isolado na 

avaliação da patência precoce dos enxertos, a qualidade individual de cada camada analisada 

também não foi um fator isolado na patência precoce dos enxertos. Por fim as tabelas 30, 31 e 

32 mostram que não ocorreram diferenças estatisticamente significativas na patência precoce 

dos enxertos comparando os graus de cada camada analisada. 

Tabela 30 - Relação entre o grau I e a patência precoce dos enxertos 

Revascularização 

Camada 
Patente Ocluída 

Camada Enxertos % Enxertos % 

Intima 94 81,7 21 18,3 
Muscular longitudinal 84 80,0 21 20 
Muscular circular 93 81,6 21 18,4 

p=0,9368 



Tabela 31 - Relação entre o grau II e a patência precoce dos enxertos 

Revascularização 

Camada 
Patente Ocluída 

Camada Enxertos % Enxertos % 

Intima 21 77,8 6 22,3 
Muscular longitudinal 26 78,8 7 21,2 
Muscular circular 21 75,0 7 25,0 

p=0,9373 

Tabela 32 - Relação entre o grau III e a patência precoce dos enxertos 

Revascularização 
Patente Ocluída 

Camada Enxertos % Enxertos % 

Intima 1 50 1 50 
Muscular longitudinal 6 100 0 0 
Muscular circular 2 100 0 0 



7. DISCUSSÃO 

Neste trabalho além de serem excluídos os pacientes que não aceitaram participar, 

também foram excluídos os pacientes portadores de arterite e os pacientes vítimas de 

traumatismos arteriais. Ainda foram excluídos os pacientes submetidos a revascularização do 

membro inferior com o uso de próteses vasculares ou enxertos de veias que não a veia safena 

magna, bem como dos casos em que, após o uso da veia safena magna, como enxerto arterial 

para revascularização, não ocorreu a sobra de pelo menos um centímetro da veia safena 

magna sem ser aberto ( circular) para que fosse encaminhado para a análise pelo Serviço de 

Anatomia Patológica. Também foram descartados os casos de falha protocolar, em cirurgias 

realizadas durante o período noturno, em finais de semana e dias feriados, que dificultavam o 

envio do segmento venoso para o estudo histopatológico, bem como os que o seguimento foi 

perdido. 

As indicações de revascularização dos membros inferiores podem ser dividas em dois 

grupos: as absolutas e as relativas. As absolutas, aquelas em que há consenso na literatura 

vascular, são as revascularizações indicadas para salvamento do membro: lesão trófica e dor 

em repouso. As indicações relativas são aquelas em que há opiniões divergentes na literatura 

vascular quanto a indicação do procedimento. Neste grupo temos a claudicação intermitente 

limitando o paciente apenas ao interior do seu lar e a claudicação intermitente progressiva, 

com diminuição gradual de distância de marcha apesar das medidas clínicas. Ambas têm 

aceitação cirúrgica na literatura vascular, ao contrário da claudicação intermitente 

profissionalmente invalidante ou mesmo da claudicação intermitente que modifica o estilo da 

vida do paciente, que enfrenta um grupo maior de restrições à indicação cirúrgica 

(RUTHERFORD et al„ 1986). 



Neste estudo a indicação de cirurgia por claudicação intermitente foi em apenas 2,1% 

dos casos, pois só foram operados os pacientes que estavam diminuindo progressivamente a 

distância de marcha, apesar do tratamento clínico. Em 97,9% dos pacientes a indicação de 

cirurgia foi por causas que não geram controvérsias na literatura vascular: a) lesão trófica; b) 

dor em repouso; c) aneurisma da artéria poplítea e d) infecção de prótese. 

Um outro aspecto a ser abordado quanto à indicação cirúrgica é a etiologia da lesão. 

Neste estudo foram operados pacientes portadores de doença aterosclerótica. Vários são os 

fatores de risco para a doença arterial periférica por aterosclerose obliterante. Entre eles temos 

o tabagismo (FOWKES, 1988), as dislipidemias, o diabetes mellitus, a insuficiência cardíaca 

esquerda, a hipertensão arterial sistêmica (CRIAQUI et al., 1985) e mais recentemente a 

hiperhomocisteinemia (IRVINE et al., 1996), que é um fator de risco com igual potencial ao 

do tabagismo e das dislipidemias (GRAHAM et al., 1998). Outra etiologia é o trauma 

vascular no seu momento agudo ou na sua sequela tardia. Já os pacientes portadores de 

arterite nem sempre se beneficiam do procedimento cirúrgico, devido a baixa patência dos 

enxertos neste grupo. Também são submetidos a revascularização os pacientes portadores de 

aneurisma da artéria poplítea trombosados ou não, e os pacientes que apresentam infecção de 

prótese vascular em posição femoro-poplítea. No presente estudo apenas pacientes portadores 

de doença aterosclerótica, portadores de aneurisma da artéria poplítea ou com infecção de 

prótese em posição femoro-poplítea foram incluídos. Os pacientes portadores de arterite 

foram excluídos da amostra, pelo fato de serem pacientes mais jovens que o grupo estudado e 

de terem respostas ao tratamento cirúrgico bem diferentes dos pacientes portadores de doença 

aterosclerótica. A idade também foi um elemento importante no descarte dos pacientes 

traumatizados, associado às dificuldades de ser seguido o protocolo nos horários não 

convencionais do trauma vascular. 



As doenças associadas distribuíram-se igualmente em todos os grupos, quer por sexo 

ou por faixa etária dos pacientes. Especialmente os diabéticos, igualmente distribuídos em 

todos os grupos, que são considerados como pacientes com risco aumentado para a falência 

do enxerto, devido a qualidade de seu leito arterial distai que aumenta a resistência periférica 

(MOORE & MALONE, 1978). Entretanto o sucesso da revascularização no diabético pode 

ser de igual sucesso que o do não diabético, mesmo nos pacientes de graduação 5 da 

classificação da SVS/ISCVS e quando os enxertos são distais (ROSENBLATT et al., 1990). 

O sucesso dos enxertos paramaleolares pode ser até superior nos diabéticos (PLECHA, LEE, 

HYE, 1996), pois a resistência periférica não é um fator isolado na análise do resultado de 

uma revascularização distai (WAHLBERG & JÕRNESKOG, 1997). 

A única diferença encontrada entre os grupos foi a prevalência do tabagismo, que foi 

maior entre os homens. O tabagismo é um potente fator de risco para a aterosclerose 

obliterante (FOWKES, 1988), bem como está relacionado com o aumento do 

desenvolvimento da hiperplasia intimai após injúria vascular (LAW et al., 1996). O fato de 

parar de fumar provoca uma melhora nos quadros de insuficiência arterial, na fase de 

claudicação intermitente, com o aumento da distância da marcha, bem como a diminuição da 

progressão da doença aterosclerótica após a revascularização dos membros inferiores (SMITH 

et al., 1996). 

A revascularização dos membros inferiores pode ter como artérias doadoras a artéria 

femoral comum, a artéria femoral profunda ou ainda artéria femoral superficial, como são 

conhecidas na rotina diária, conforme as normas de publicação de trabalhos em cirurgia 

vascular (RUTHERFORD et al., 1986) (na Nomina Anatômica, que não é utilizada na rotina 

diária, temos a artéria femoral, a artéria profunda da coxa, que é ramo da artéria femoral, 

sendo que a artéria femoral compreende desde do ligamento inguinal até o anel dos músculos 



adutores). Pode ser ainda fonte doadora a artéria poplitea, tanto acima como abaixo da linha 

articular do joelho. Mais raramente as artérias da perna são utilizadas como doadoras. A 

escolha da artéria doadora atualmente se faz pelo local mais distal da árvore arterial , sem 

lesão estenótica, que possa ser obtido no membro a ser revascularizado. Não raro, os pacientes 

apresentam lesões estenóticas associadas no território aorto-ilíaco, que devem ser 

primariamente corrigidas. Esta correção pode ser por angioplastia transluminal, ou por técnica 

cirúrgica direta convencional ou mais recentemente pelo uso da cirurgia endoluminal. 

O uso do segmento doador mais distai possível apresenta como vantagens, o menor 

consumo de veia, menores complicações incisionals, porém expõe o enxerto a uma causa 

extra de falência tardia, que é a progressão da doença básica proximalmente à anastomose 

doadora do enxerto. 

A escolha da artéria receptora se dá no local mais proximal, após o segmento ocluído, que 

tenha continuidade anatômica com o arco plantar. Em algumas poucas vezes isto não é 

possível, sendo então utilizado segmentos isolados, principalmente, da artéria poplitea com 

resultados satisfatórios. Com isto podemos utilizar como artéria receptora quatro segmentos 

distintos: a) a artéria poplitea suprapatelar; b) a artéria poplitea infrapatelar; c) as artérias da 

perna: o tronco tibiofibular, as artérias fibular, tibial posterior, tibial anterior e d) as artérias 

do próprio pé: pediosa e os ramos terminais da artéria tibial posterior: a plantar lateral e a 

plantar medial. 

Além da qualidade do leito distai, outro fator que importa na escolha tanto da artéria 

doadora, e principalmente de artéria receptora é o tipo do material a ser utilizado como 

enxerto e sua disponibilidade quando se tratando de enxerto autógeno. 

O número de artérias patentes na perna e quais eram as artérias que estavam patentes 

também foi igualmente distribuído entre os grupos . A artéria fibular foi, nesta série, a artéria 



menos comprometida pela doença aterosclerótica. 

O enxerto de veia autógena é o melhor material que podemos utilizar para as 

revascularizações dos membros inferiores. Utilizados há 50 anos (KUNLIN 1949) são na sua 

grande maioria representados pela veia safena magna, em posição in situ, reversa ou ex situ. 

A veia safena magna apresenta uma série de vantagens como enxerto arterial. E a veia 

mais longa do corpo humano, permitindo a realização de pontes arteriais longas, como por 

exemplo da femoral comum até a artéria pediosa, e é de fácil obtenção durante o 

procedimento cirúrgico. A veia safena magna apresenta também boa resistência à infecção e 

não gera custos extras para o paciente, e apresenta uma boa complacência à pressão arterial. 

Os critérios de escolha da veia safena magna são baseados no tipo de ponte a ser 

realizada, e na qualidade da veia, importando a sua permeabilidade, diâmetro e a presença ou 

não de dilatações, que são avaliados visualmente , pelo cirurgião, no momento da operação. 

A veia safena magna é enxerto de escolha nas revascularizações dos membros inferiores. 

Entretanto, nas pontes acima do joelho, o uso de próteses arteriais, podem apresentar 

resultados comparáveis aos do uso da veia safena com uma patência aceitável a longo prazo 

(VEITH et al., 1986). Por outro lado, não é tão elevada a demanda por uma segunda 

revascularização, e quando ocorre a oclusão da revascularização, a incidência de amputação é 

maior quando o enxerto utilizado é de PTFE, preconizando-se assim o uso preferencial do 

enxerto de veia autógena, mesmo nesta situação (WILSON et al., 1995). 

Também em certas situações de pontes curtas, dá-se preferência à veia safena parva. Em 

ambas as situações anteriores, o uso de veia safena magna fica reservado para o futuro, visto 

que com a progressão da doença básica, não raro o paciente portador de arteriopatia necessita, 

ao longo de sua vida, de mais de uma revascularização, cada vez mais distai para o 

salvamento do membro. 



Quanto à qualidade da veia safena magna, inicialmente são descartadas as veias que 

apresentam oclusão total ou parcial de sua extensão. As que apresentam oclusão segmentar 

são usadas em enxertos compostos. O calibre da veia também é um fator de exclusão do uso 

da veia safena magna. Antes da popularização, entre os cirurgiões vasculares, da técnica do 

uso da veia safena in situ (LEATHER.POWERS, KARMODY, 1979), eram eliminadas as 

veias com diâmetro inferior a 4 milímetros. Porém com a técnica de uso da veia in situ, pode-

se utilizar veias até com 2 milímetros de calibre. Neste estudo, o calibre na veia safena magna 

em sua porção distai foi em média de 3,81 milímetros, variando de 2 a 7 milímetros. 

As dilatações da veia safena magna são outra causa de exclusão do seu uso, 

especialmente quando acontecem em segmentos extensos da mesma. Quando isoladas podem 

ser ressecadas aproveitando-se o restante da veia para a realização de enxerto, ou então 

encapadas por um envelope de pericárdio bovino tornando assim viável o seu uso (TIMI, 

1993). 

Da primeira revascularização de membro inferior em 1948 (KUNLIN, 1949) até 1962 a 

veia safena magna foi usada, exclusivamente, de forma reversa. HALL (1962) publicou o uso 

da veia safena in situ, entretanto seu trabalho não despertou interesse de imediato no meio dos 

cirurgiões vasculares. A técnica da veia safena magna in situ foi redescoberta por 

LEATHER, POWERS, KARMODY (1979) no final dos anos setenta, que publicaram vários 

artigos com resultados satisfatórios e fizeram-na renascer. 

Vários autores procuraram mostrar as vantagens do uso da veia safena magna in situ 

sobre a reversa. Outros autores como TAYLOR, PHINNEY, PORTER (1986) afirmam não 

haver qualquer vantagem da safena in situ sobre a reversa. 

Teoricamente a veia safena in situ apresenta como vantagem: a) a compatibilidade de 

calibre da veia safena com a artéria doadora (onde proximalmente o calibre da veia e da 



artéria são maiores); b) o calibre compatível da veia safena com a artéria receptora 

(distalmente ambos os calibres são menores); c) a manutenção da veia do seu leito, 

diminuindo as lesões do vasa vasorum; d) a dilatação da veia com a própria pressão do 

paciente e com sangue a temperatura corporal; e) a facilidade de acompanhamento pela 

palpação do enxerto no subcutâneo. 

Entretanto, o enxerto in situ apresenta algumas desvantagens, que são: a) a dificuldade 

da anastomose proximal quando a croça da veia safena não alcança a artéria femoral comum; 

b) a devalvulação, que pode ser incompleta ou lesar a parede da veia e c) a permanência de 

tributárias da veia safena não ligadas, produzindo fístulas arteriovenosas. 

Nenhum trabalho até agora conseguiu mostrar de forma definitiva a vantagem de um 

método sobre o outro, porque as desvantagens de cada técnica podem ser superadas. A 

devalvulação incompleta e a permanência de fístula arteriovenosa, nas pontes com veia safena 

in situ, podem ser visualizadas no transoperatório por ecodoppler, angioscopia ou arteriografia 

pós revascularização. As fístulas arteriovenosas que não se comunicam diretamente com o 

sistema venoso profundo não necessitam ser ligadas, pois não trazem repercussão 

hemodinâmica ao membro, bem como ajudam na patência tardia do enxerto. A devalvulação 

incompleta, atualmente, pode ser evitada pelo uso da angioscopia para o ato de devalvulação. 

A angioscopia é método que permite que as válvulas sejam seccionadas sob visão 

endoscópica. Também evita longas incisões para a dissecção da veia, diminuindo 

consideravelmente o tempo cirúrgico e as complicações de cicatrização da ferida operatória. 

Já as desvantagens da veia safena reversa, como a lesão do vasa vasorum não parece 

afetar na durabilidade do enxerto. A dilatação cuidadosa da veia minimiza as lesões da 

íntimas, tanto quando feita com o uso de solução salina quanto com sangue heparinizado. 

Quanto ao posicionamento do enxerto na profundidade, é uma escolha do cirurgião, não 



afetando na sua durabilidade, e apresenta como vantagem a economia de alguns poucos 

centímetros de veia. 

Na ausência da veia safena magna do membro a ser operado ou na impossibilidade de 

seu uso, a escolha recai, em ordem de preferência, sobre a veia safena magna contralateral, 

veias safenas parvas, alguma veia safena acessória de bom calibre e comprimento, veias 

superficiais (cefálica e basílica) dos membros superiores, veia braquial, e veia femoral 

superficial. Este complexo venoso pode ser usado individualmente ou em enxertos compostos. 

Esgotadas as possibilidades de veias autógenas, temos materiais homólogos que podem ser 

utilizados como enxertos arteriais: as artérias endarterectomizadas, as artérias e as veias 

criopreservadas. Temos ainda as próteses biológicas, as sintéticas e as mistas. O tubo de 

pericárdio bovino é a principal prótese biológica, entretanto só é utilizada para enxertos 

curtos, que são confeccionados no momento da cirurgia pelo próprio cirurgião (TIMI et al., 

1996). As próteses sintéticas, de Dacron ou de politetrafluoretileno expandido (P.T.F.E), com 

ou sem reforço externo, estão presentes em grande número de marcas comerciais, porém 

padecem de maus resultados quando passam por linha articular, praticamente limitando seu 

uso às pontes femoro-poplíteas acima do joelho. As próteses abaixo do joelho só se 

justificam, segundo ASCER (1993), para salvamento do membro, em situação de inexistência 

de opção venosa, com resultados limitados. Por fim as próteses mistas são representadas pelo 

enxerto de veia de cordão umbilical humano revestido por Dacron. 

Quando analisamos a veia safena magna utilizando um critério histopatológico semi-

quantitativo, podemos classificar a túnica íntima , as camadas muscular longitudinal e circular 

da túnica média, de acordo com o grau de hiperplasia intimai e de hipertrofia da média, em 

três graus diferentes, o grau I para lesões discretas, o grau II para lesões moderadas e grau III 

para lesões acentuadas. Atribuindo uma pontuação para cada um dos graus, 1 ponto para o 



grau I, 2 pontos para o grau II e 3 pontos para o grau III , e somando-se a pontuação de cada 

critério, podemos quantificar e classificar a qualidade da veia safena magna. As veias de boa 

qualidade, aquelas que a somatória foi igual a três pontos, representaram 57% da amostra, 

seguidas pelas veias de qualidade regular (somatória 4 ou 5 pontos) com 34% e apenas 9% 

foram de qualidade duvidosa (somatória igual ou superior a 6 pontos). Isto mostra que, 

felizmente a maioria das veias safenas magnas utilizadas como enxerto arterial são de boa 

qualidade (57%) e que 91% delas são ao menos de qualidade boa ou regular. Entretanto, em 

9% dos casos foi utilizada uma veia safena magna de qualidade duvidosa. 

Quando analisamos a qualidade da veia safena magna, em relação ao sexo dos pacientes 

não ocorreu diferença estatisticamente significativa, pois não foram utilizadas veias 

francamente varicosas, mais comuns nas mulheres que nos homens ( em um caso a veia 

safena magna com uma dilatação localizada, foi utilizada como enxerto e a dilatação foi 

tratada com um envelope de pericárdio bovino) , sugerindo que as mulheres que não 

desenvolvem varizes da veia safena magna, por gestações múltiplas ou por alterações 

hormonais (SADICK, 1992), e que desenvolveram doença arterial, tem a mesma qualidade da 

veia safena magna que os homens. 

Classicamente admite-se que a qualidade da veia safena magna piora com a idade, 

entretanto em nosso grupo de pacientes, não ocorreu uma diferença estatisticamente 

significativa na faixa etária dos 46 anos até os 88 anos, o que deixa a sugestão de futuras 

avaliações semelhantes da qualidade da veia safena magna em grupos mais jovens, para 

determinar-se a partir de que momento da vida em que esta piora passa a ser significativa. 

Não encontramos diferenças estatisticamente significativa entre a qualidade da veia safena 

magna e a patência precoce do enxerto, pois tivemos falhas semelhantes nas veias de 

qualidade boa e regular quando comparadas com as duvidosas, mostrando que a qualidade 



histopatológica da veia safena magna não é um fator isolado na etiologia da falência precoce 

do enxerto. Isto fez com que os pacientes submetidos a revascularização de membro inferior 

com veia safena magna de qualidade duvidosa, continuem sendo seguidos, em um protocolo 

específico, para uma avaliação tardia dos resultados. 

A falência precoce do enxerto decorre aa associação múltiplos fatores, que passam pela 

indicação de cirurgia (no presente estudo 76% já apresentavam lesão trófica), sendo que nos 

casos de salvamento do membro esta falha é maior; pela qualidade do leito distai à ponte, 

pela qualidade do leito proximal à ponte, e pelo estado clínico do paciente, principalmente no 

período pós-operatório imediato. 

Quando analisada uma camada isolada da parede venosa como fator diferencial, não 

encontramos diferença entre o grau de qualidade de cada camada analisada, bem como não 

encontramos diferenças estatísticas em relação ao sexo, idade e quanto a patência precoce do 

enxerto. Também não ocorreu diferença estatística quanto a patência precoce do enxerto e os 

diferentes graus em cada uma das camadas analisadas. 

Praticamente todas as técnicas de revascularização infrainguinal foram empregadas nesta 

série, com uma combinação polimórfíca da artéria doadora com a artéria receptora. Em três 

casos a revascularização foi em um segmento isolado de artéria poplítea e em dois casos foi 

associada uma fístula arteriovenosa em óstio comum. Houve igual número de veias utilizadas 

in situ e reversa, apesar de preferimos a técnica de veia safena magna in situ sempre que 

possível. Porém, em igual número de vezes, não foi possível a sua utilização, sendo que a 

técnica da utilização reversa da veia safena magna mostra resultados semelhantes. Talvez com 

a introdução da devalvulação angioscópica, a veia safena in situ possa ser ainda mais 

utilizada. Em uma minoria dos casos foi utilizada a veia safena magna devalvulada ex situ 

devido a grande diferença de calibre entre a veia e a artéria receptora. Nesta série somente em 



dois casos foi necessário a associação de segmentos de ambas as safenas magnas do paciente. 

Foram excluídos os casos que o enxerto combinado foi composto por veias que não a safena 

magna. 

O acompanhamento clínico é baseado na ausência de sintomatologia do paciente, bem 

como na palpação do enxerto e dos pulsos distais. A palpação do enxerto é de fácil execução 

quando a veia safena é utilizada in situ e é mais difícil quando o enxerto é colocado em túnel 

profundo subsartorial. 

O uso do fluxômetro Doppler, com a análise sonora associada ao índice pressórico 

tornozelo/braquial é parte da rotina da consulta do paciente com doença arterial. E de grande 

utilidade quando encontramos alteração do ruído trifásico, para bi ou monofásico, bem como 

pela análise do índice pressórico tornozelo/braquial, que quando inferior a 0,8 ou quando vem 

apresentando queda gradativa, alerta-nos para um provável problema com o fluxo através do 

enxerto. Entretanto, este método não diferencia problemas do enxerto, tais como estenoses de 

anastomoses por proliferação da neoíntima, estenoses do corpo do enxerto, de progressão da 

doença aterosclerótica na árvore arterial proximal ou distai do enxerto. O ecodoppler colorido 

supre esta lacuna, pois nos mostra o volume e a velocidade do fluxo, além de imagem 

ecográfica, aliando as vantagens do doppler bidirecional com a imagem por ultra-som. O 

ecodoppler colorido é um exame acessível, de baixo custo, que deve ser realizado no 

acompanhamento pós-operatório destes pacientes, ressalvada a sua limitação de ser um 

método examinador-dependente. O ecodoppler não só mostra todo o enxerto, como também 

avalia a árvore arterial proximal e distai ao enxerto mostrando as pseudo-oclusões das pontes 

por progressão da doença aterosclerótica. Isto faz com que a arteriografia não necessite ser 

utilizada como exame de controle das revascularizações dos membros inferiores, relegando-a 

para o papel de exame para a planificação cirúrgica, nos casos de falha do enxerto ou de 



enxerto em falhando. 

O estudo anatomo-patológico, por método semi-quantitativo, de um segmento da veia 

safena magna utilizada como enxerto arterial é um critério objetivo da qualidade da veia 

safena magna. Entretanto não é um fator isolado na falha precoce dos enxertos, tanto quanto 

avaliada no conjunto das condições de hiperplasia da íntima e de hipertrofia das camadas 

musculares longitudinal e circular da média, ou cada camada individualmente. Isto nos 

permite colocar que, excluindo-se o erro técnico grosseiro, a falha precoce ou tardia de uma 

revascularização de membro inferior é uma associação de múltiplos fatores, havendo a 

necessidade de suas causas serem conhecidas e vigiadas constantemente pelos cirurgiões 

vasculares no pós-operatório. 



8. CONCLUSÕES 

Este estudo permite-nos concluir que: 

1. A maioria das veias safenas magnas utilizadas como enxerto arterial é de qualidade 

aceitável (boas e regulares). 

2. A qualidade da veia da veia safena magna não é um fator isolado na patência precoce do 

enxerto arterial. 

3. A qualidade da veia safena magna utilizada como enxerto arterial independente do sexo e 

grupos etários dos pacientes. 

4. Quando analisadas individualmente: a íntima, a muscular longitudinal e a muscular 

circular da média não ocorrem variações dependentes da faixa etária e sexo dos pacientes, 

nem na patência precoce dos enxertos. 
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