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xperiência: A necessidade de atendimento multidisciplinar de pacientes com ameaça avançada 

membro está bem estabelecida. Examinamos os resultados relatados pelos pacientes e a 

lidade de vida relacionada à saúde (HR-QoL) para aqueles que completaram um programa 
ltidisciplinar de preservação de extremidades (EPP) em nossa instituição. 
todo: Pacientes com grave ameaça de membros, que haviam falhado anteriormente no 

amento padrão em um centro de atendimento terciário, foram encaminhados ao EPP para 
liação por um painel multidisciplinar de cirurgiões vasculares, plásticos, ortopédicos e 

ólogos, juntamente com doenças infecciosas, próteses, órteses, exames de imagem, 

ecialistas em cuidados paliativos, serviço social e enfermagem de feridas. A HR-QoL foi 
ntificada antes e após a participação no EPP com o questionário RAND-36. O RAND-36 
dado avalia a função física, limitações de funções causadas por problemas de saúde física 
mocional, funcionamento social, bem-estar emocional, energia, dor e percepções gerais 
saúde. Resultados: De 2018 a 2020, 185 pacientes foram encaminhados ao EPP. Após análise 
painel multidisciplinar, 120 foram aceitos no programa, 63 dos quais concluíram o curso 
atendimento; 9 foram em consultas pontuais. A mediana de atendimentos presenciais do 
 foi de 23 (13e54) por participante; 87,3% dos pacientes receberam um ou mais 
cedimentos cirúrgicos, incluindo desbridamento operatório é (73%), revascularização (44%), 
nstrução ou transplante de partes moles (46%), bem como oxigenoterapia hiperbárica 

%) durante o curso tratamento. 85,7% dos pacientes alcançaram a cicatrização completa da 
da, 41,5% ocorrendo em 6 meses. Em última análise, 14,3% exigiram uma grande 
putação. Os graduados notaram melhora em todas as categorias do HR-QoL após a 
clusão, incluindo aqueles submetidos a amputação maior. Na análise de regressão 
ltivariada ajustada, os pacientes com status imunocomprometido eram mais propensos a 
esentar maior melhora em sua função social (OR: 10,1; P <0,044) e limitação do papel 
ocional (OR: 8,1; P ¼ 0,042), enquanto, pacientes com maior volume de ferida na apresentação 
m mais propensos a ter maior melhora em sua saúde geral (OR: 1,1; P <0,049). Por outro lado, 
ientes com histórico de tabagismo tiveram menor melhora no nível de energia (OR: 0,4; P = 
4) e pacientes com dependência de diálise tiveram menor melhora na função social (OR: 0,2; P 

0,034). 
clusões: O programa coordenado e multidisciplinar de preservação de extremidades melhora a 

de pacientes com ameaça complexa de membros, incluindo aqueles que são 
nocomprometidos com função social prejudicada e limitações de função emocional. Além disso, 
studo é necessário para caracterizar melhor a generalização dessa abordagem, 
uindo considerações de custo-benefício, reincidência de feridas e limitação do número de 
tas pessoais necessárias para alcançar a cura completa.
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O programa gerencia a ameaça de membros de várias 
etiologias, incluindo, mas não se limitando a diabetes, 

o momento, estado vascular, incluindo imagens
osas,

INTRODUÇÃO
O cuidado multidisciplinar demonstrou melhorar a 
cicatrização da ulceração do pé diabético, reduzir sua 
recorrência e diminuir as amputações de extremidades 
inferiores.1-6 Como resultado, houve um movimento contínuo 
significativo em direção à criação e centralização de serviços 
multidisciplinares de preservação de extremidades.7 A noção 
de abordagem multidisciplinar para prevenir amputações 
remonta a 1934, quando um endocrinologista estabeleceu 
uma equipe para tratar a ameaça gerada pela gragrena 
avançada. Variações desses serviços existem tanto em 
ambientes de internação quanto ambulatoriais, mas o 
tema abrangente, como claramente demonstrado na 
literatura, é que as colaborações interdisciplinares focadas na 
preservação de membros fornecem melhores resultados.9e11 

Para os pacientes, o sucesso do tratamento é 
frequentemente impactado por sua própria percepção 
de mudança no bem-estar físico, psicológico e social e 
um aspecto fundamental do cuidado de pacientes com 
ameaça de membro é a consideração de sua 
funcionalidade, bem-estar psicossocial. estar e 
qualidade de vida antes e procedimentos de 
revascularização. Na prática clínica, os resultados 
geralmente são medidos com base no sucesso técnico 
de um procedimento, mas apesar desse sucesso, muitos 
pacientes podem experimentar pouco ou nenhum alívio 
dos sintomas físicos. falta uma melhora mensurável e 
sustentada no estado de saúde funcional dos pacientes. 
Portanto, o objetivo deste estudo é examinar os 
resultados relatados pelo paciente e as métricas de 
qualidade de vida relacionada à saúde (HR-QoL) para 
aqueles com ameaça avançada de membro que foram 
tratados por um programa multidisciplinar de 
preservação de extremidades (EPP) em um centro de 
referência terciário e determinar quais características 
basais são preditoras de melhora nas métricas de HR-
QoL.

MÉTODO

Programa de Preservação de Extremidades

O EPP, estabelecido em 2018, analisa pacientes com 
ameaça de grangrena avançada considerados para 
amputação no gerenciamento padrão de 

atendimento ou tiveram falta de progresso em um 

 
s 
centro de atendimento terciário e estavam sendo
considerados para amputação. Somente os paciente
selho 
mais complexos são avaliados pelo con

multidisciplinar de especialistas, incluindo: cirurgia 
vascular, cirurgia plástica, cirurgia ortopédica, 
podologia, infectologia, doenças, próteses e órteses, 
radiologia, cuidados paliativos, serviço social e 
tratamento de feridas. O EPP está intimamente 
associado a um centro de tratamento de feridas 
ambulatorial, onde muitos dos pacientes são atendidos 
regularmente antes, durante ou após a discussão no 
programa. O salário e o programa do coordenador 

estavam sob a administração do hospital. Todos os 
outros participantes foram voluntários.
insuficiência venosa, dor em repouso, infecção de 
feridas, perda de tecido, radiação, trauma e feridas por 
pressão. Antes do encaminhamento para discussão no 
EPP, todos os pacientes foram questionados se tinham 
interesse em participar do programa. Todos os 
pacientes recebem um plano abrangente, bem como 
assistência para agilizar e navegar pelos vários 
tratamentos e intervenções recomendados, incluindo 
desbridamentos, monitoramento rigoroso do controle 
de infecções e tratamentos reconstrutivos, incluindo 
substitutos de pele e retalhos.

Todos os pacientes são submetidos ao protocolo 
descrito anteriormente para avaliação e monitoramento 
de suas feridas (Fig. 1).1 Resumidamente, todos os 
pacientes têm testes vasculares e não vasculares não 
invasivos e análise de imagem e são inseridos em um 
prontuário eletrônico específico para tratamento de 
feridas para caracterização detalhada. -acterização e 
rastreamento de suas feridas individuais. Se necessário, 
os pacientes recebem investigação e investigação 
endocrinológica (por exemplo, controle de diabetes 
mellitus, gestão de regime imunossupressor e controle 
agressivo de infecção) com o objetivo de otimizar suas 
comorbidades médicas para permitir uma melhor 
cicatrização de feridas. A otimização também inclui 
maximizar a perfusão no leito da ferida, pois os 
pacientes com qualquer potencial isquemia são 
avaliados e tratados rapidamente por cirurgiões 
vasculares. A graduação do EPP é definida como 
alcançar a cicatrização completa da ferida ou 
amputação.

Critérios de Seleção de Pacientes

A inclusão no EPP envolveu uma revisão abrangente de 
cada caso de paciente pelo coordenador seguido pelo 
diretor. Esta revisão incluiu vários aspectos importantes:

1. Disponibilidade de informações pré-discussões
adequadas em relação a intervenções e tratamentos até

  
arteriais/venosas, histórico de doenças infecci
incluindo culturas, e regimes de tratamento e ima
gens
musculoesqueléticas, incluindo raios-X, ressonância
magnética e computador exames de tomografia.
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Fig. 1. Padrão de encaminhamento de pacientes ao programa de preservação de extremidades (EPP) e serviços oferecidos aos 
pacientes como parte da avaliação e monitoramento de suas feridas.
2. Garantir que o paciente tenha recebido tratamento
padrão no passado por pelo menos 6 semanas antes
da discussão. Isso inclui avaliação e tratamento por
um centro de feridas, incluindo todos os aspectos-
chave do tratamento de feridas, incluindo drenagem,
controle de edema, controle de doenças infecciosas,
desbridamento, equilíbrio de umidade e avaliação
vascular e revascularização, se necessário.

3. Disponibilidade para participar do programa, pois os
pacientes muitas vezes eram enviados por médicos
sem discussão com o paciente. Se os pacientes não
estivessem dispostos a fazer a pesquisa de QV e
participar do plano abrangente sugerido, eles não
eram discutidos. Vale ressaltar que o plano
abrangente poderia ser realizado em outro lugar, se
eles quisessem, desde que estivessem dispostos a
nos manter informados sobre os resultados.
Revisão e pesquisa de banco de dados
Uma revisão retrospectiva de um banco de dados 
institucional mantido prospectivamente foi realizada 
para investigar o impacto da EPP nos resultados 
dos pacientes e HR-QoL. Os dados foram coletados 
prospectivamente sobre dados demográficos, 
comorbidades, indicação e detalhes do 
procedimento. O protocolo do estudo foi aprovado 
pelo Conselho de Revisão Institucional da 
Universidade de Stanford. As consultas pontuais 
foram excluídas da análise, pois esta pequena 
coorte não é o foco deste estudo que avalia o 
atendimento longitudinal realizado no EPP. A HR-
QoL foi quantificada antes e após a inscrição no 
EPP por meio do questionário RAND-36. A pesquisa 
avalia a função física, limitações de papel causadas 
por problemas de saúde física e emocional, 
funcionamento social, bem-estar emocional, energia, 
dor e percepções gerais de saúde. Produz um perfil 

de saúde com pontuações entre 0 e 100 para cada 
dimensão. Uma pontuação alta indica boa
estado de saúde do ponto de vista do paciente. Os 
pacientes foram solicitados a preencher os 
questionários de qualidade de vida antes da inscrição e 
após a conclusão do EPP (Apêndice 1). A ameaça 
avançada do membro é definida como estágio clínico IV 
de WIFi (ferida, isquemia e infecção do pé). Amputação
maior é definida como amputação abaixo ou acima do 
joelho. O status imunocomprometido foi definido como 
pacientes com HIV, malignidade ativa, distúrbios 
hematológicos do mecanismo imunológico, status de 
transplante de órgão e doença reumatológica/
inflamatória que requer imunomoduladores.16
Análise estatística
Utilizou-se estatística descritiva, incluindo medidas de 
frequência, mediana, média e desvio padrão. O Teste de 
Shapiro-Wilk foi utilizado para verificar a normalidade 
dos dados coletados. As diferenças univariadas foram 
avaliadas por meio dos testes c2 e exato de Fisher para 
variáveis categóricas e teste t de amostras 
independentes bicaudais para variáveis contínuas e, 
quando apropriado, com base na distribuição de 
normalidade, foi usado o teste U de ManneWhitney. A 
associação dos resultados de HR-QoL com 
características basais foi avaliada usando modelos de 
regressão multinível. Todos os modelos foram ajustados 
com base nas variáveis que atenderam aos critérios de 
inclusão de um P-Value < 0,2 na análise univariada. Para 
todas as análises, um valor de P <0,05 foi considerado 
significativo. Todas as análises estatísticas foram 
realizadas usando Stata Versão 16, StataCorp-LLC, Texas.
RESULTADOS
Características base
De 2018 a 2020, 185 pacientes foram encaminhados ao 
EPP. Após análise do painel multidisciplinar,



120 pacientes foram aceitos no programa, 63 dos quais 
completaram o tratamento; 9 foram consultas pontuais 
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Após a conclusão do EPP, os graduados, incluindo 
aqueles que estão passando por amputação maior 

-QoL, 
ísico, 
bem-
abela 

tada, 
mais 
nção 
apel 

 com 

Pre-EPP 
HR-QoL Survey Testados: 63 Post EPP 

HR-QoL Survey

Fig. 2. Padrão de referência 2018e2020 EPP (programa de preservação de extremidades). SOC, Padrão de atendimento; DI, 
doença infecciosa; HR-QoL, Qualidade de vida relacionada à saúde.

Pacientes com ameaça avançada de membro, que falharam no SOC em um 3º centro, foram encaminhados ao STEPP
Total de Referências: 185

Cirurgiões vasculares, plásticos, ortopédicos e podólogos, ID, órteses, endocrinologia, radiologia, cuidados paliativos, serviço social e 
especialistas em enfermagem

Total de casos aceitos: 120
Fig. 2). Os 48 pacientes restantes ainda estão em 
ratamento. As características da linha de base dos 63 
raduados estão resumidas na Tabela I. As razões mais 
omuns para não aceitar pacientes no EPP foram se um 
aciente ainda não havia passado pelo padrão de 
tendimento, a investigação estava incompleta ou 

nacessível (por exemplo, estudos vasculares, culturas, 
magens, etc.) ou o paciente se recusou a se 
omprometer com um regime de cuidados de longo 
razo.
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esfecho de preenchimento do questionário de 282 dias 
intervalo: 173e638 dias). De todos os pacientes, 87,3% 
eceberam um ou mais procedimentos cirúrgicos, 
ncluindo desbridamento operatório (73%), 
evascularização (44%), reconstrução ou transplante de 
ecidos moles (46%), bem como oxigenoterapia 
iperbárica (11%) durante seu curso de tratamento. Na 
aioria dos casos (84,1%), o procedimento índice foi 

esbridamento ou amputação menor. Quarenta e 
uatro por cento dos pacientes necessitaram de pelo 
enos um procedimento de revascularização, 96,4% 

os quais foram inicialmente uma intervenção 

ndovascular (Tabela II).
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esultados

pós a conclusão do EPP, 85,7% dos pacientes atingiram 
 cicatrização completa da ferida, 41,5% ocorrendo em 
 meses e 58,5% necessitando de mais de 6 meses de 
ratamento. O tempo médio para completar a 
icatrização da ferida foi de 9 meses (variação: 3e22). 
m última análise, 14,3% exigiram uma grande 

mputação. 
notou melhora em todas as categorias da HR
incluindo função física, limitação do papel f
limitação do papel emocional, energia ou fadiga, 
estar emocional, função social, dor e saúde geral (T
III).

Na análise de regressão multivariada ajus
pacientes com status imunocomprometido eram 
propensos a apresentar maior melhora em sua fu
social (OR: 10,1; P < 0,044) e limitação do p
emocional (OR: 8,1; P = 0,042) enquanto pacientes
feridas maiores volume na apresentação eram 
propensos a ter maior melhora em sua saúde geral
1,1; P < 0,049, Tabela IV). Por outro lado, pacientes
histórico de tabagismo apresentaram m
probabilidade de melhora no nível de energia (OR: 0
= 0,044) e pacientes com dependência de d
apresentaram menor probabilidade de melhor
função social (OR: 0,2; P = 0,034 ). Nenhum predit
da amostra.

DISCUSSÃO

O principal achado deste estudo é que os egresso
um EPP notaram melhora em todos os domínios d
HR-QoLe, incluindo todos aqueles que sofr
amputação (14%). Os resultados da preservaçã
extremidade são geralmente relatados c
permeabilidade do enxerto, cicatrização de fe
sobrevida livre de amputação e distância perco
Embora esses resultados sejam certam
importantes, eles não fornecem uma aval
abrangente do estado de saúde funcional dos pacie
Para comparar diferentes aspectos da qualidad

vida, recomenda-se o uso de instrumentos padrão.  
RAND-36 é uma pesquisa de 36 itens validada e 
comumente usada em economia da saúde para 
determinar a relação custo-benefício do tratamento de 
saúde e explicar as variações nos resultados dos 
pacientes .18,19 É



Tabela I. Demografia de pacientes que completam o tratamento do programa de preservação de limites

Variável % (n)

Características base
Gênero

Masculino 71.4% (45)

28.6% (18)

62.5 ± 14.5

63.5% (40)

60.3% (38)

60.3% (38)

39.7% (25)

19.1% (12)

12.7% (8)

23.8% (15)

12.7% (8)

42.9% (27)

6.4% (4)

20.6% (13)

57.1% (36)

68.3% (43)

Feminino
Idade (Média, SD)
Raça
Branco
Hipertensão
Diabetes Mellitus
Dislipidemia
Doença arterial coronária
Insuficiência cardíaca congestiva
Dependência de diálise
Fumante ativo
Histórico de tabagismo
Doença de obstrução pulmonar crônica
Em terapia imunossupressora 
Uso de estatina
Uso de antiplaquetários/anticoagulação 
Localização da ferida

17.5% (11)

30.2% (19)

20.6% (13)

17.5% (11)

Somente dígito 
Antepé (> 1 dedo do pé) 
Mediopé
Salto
Panturrilha 14.3% (9)

Indicação
41.3% (26)

27% (17)

11.1% (7)

11.1% (7)

3.2% (2)

Úlcera do pé diabético 
Insuficiência arterial 
Trauma
Infecciosa
Úlcera de pressão 
Outro 6.4% (4)

11.1% (7)

2.9 cm2 (0.4e16.8)

Feridas bilaterais
Área da ferida (mediana, IQR) 
Volume da ferida (mediana, IQR) 0.16 cm3 (0.16e3.73)
importante notar que os pacientes inscritos no EPP 
representam um grupo que falhou no padrão de 
atendimento e muitas vezes foram oferecidas 
amputações. Pacientes que não tiveram um padrão de 
atendimento adequado, muitas vezes não foram 
incluídos no programa e, portanto, durante o período 
do estudo, apenas aproximadamente 70% dos 
encaminhamentos foram inscritos.

A heterogeneidade da população de pacientes torna 
o achado de melhora em todos os domínios da HR-QoL
com EPP generalizável além da indicação de DAP.
Embora o papel da abordagem multidisciplinar esteja
bem estabelecido para o atendimento de pacientes com
doença vascular avançada, o impacto desses serviços na
preservação de extremidades para etiologias não
vasculares, como trauma, infecção e úlcera por pressão,
não foi bem estudado. Em um estudo recente, houve

reduções drásticas no número de amputações

Downloaded for Anonymous User (n/a) at Syrian-Lebanese Hospi
2022. For personal use only. No other uses without permission. 
realizadas para todas as indicações vasculares e não 
vasculares, incluindo trauma, infecção aguda, isquemia 
aguda de membro e revisão em um centro de trauma de 
nível I com um serviço de preservação de membros.20 
Da mesma forma, nosso estudo ressalta que o valor da 
multidisciplinaridade a abordagem vai além da doença 
vascular isolada; mais de 30% dos pacientes tratados 
por EPP tinham outras etiologias que não DAP (Tabela I). 
Essa observação dá mais suporte à implementação de 
tais programas, apesar do imenso tempo, energia e 
recursos necessários.

As recentes Diretrizes Globais do CLTI afirmam que 
em pacientes que estão sendo considerados para 
amputação não urgente, para alcançar e manter a 
deambulação funcional diária, contribuições 
multidisciplinares de fisioterapeutas, terapeutas 
ocupacionais, protesistas, assistentes sociais, 

enfermeiros terapeutas recreativos,

tal from ClinicalKey.com by Elsevier on October 05, 
Copyright ©2022. Elsevier Inc. All rights reserved.



Tabela II. Detalhes do tratamento de pacientes que completaram o tratamento do programa de preservação de extremidades

Variavél % (n)

Detalhes do tratamento
23 (13-54)

282 (173e638)

87.3% (55)

84.1% (53)

15.9% (10)

73% (46)

44.4% (28)

Número de visitas à clínica (mediana, IQR) 
Duração do tratamento EPP (mediana, dias IQR) 
Pacientes que necessitam de procedimento cirúrgico
Intervenção do índice
Desbridamento/amputação menor
Revascularização
Pacientes que necessitam de desbridamento cirúrgico
Pacientes que necessitam de revascularização
Tipo de primeiro procedimento de revascularização

96.4% (27)Intervenção endovascular em primeiro lugar 
Cirurgia aberta primeiro 3.6% (1)

33.3%(21)Pacientes que necessitam de mais de um procedimento de revascularização 
Pacientes que necessitam de transplante ou reconstrução de tecidos

14.3% (9)

14.3% (9)

11.1% (7)

4.8% (3)

1.6% (1)

Aloenxerto
Enxerto ósseo
Enxerto de pele
Retalho Musculocutâneo 
Enxerto de nervo
Total 46.1% (29)

Oxigenoterapia hiperbárica 11.1% (7)
psicólogos e o cirurgião são necessários.7 Nossos 
achados enfraquecem ainda mais esse argumento ao 
demonstrar melhora nas métricas de HR-QoL de 
todos os pacientes que sofreram amputação em 
nosso EPP multidisciplinar. Apesar da reabilitação 
protética inicial bem-sucedida, o uso da prótese 
pode se deteriorar com o tempo, e a maioria dos 
pacientes tende a se tornar apenas andarilho 
doméstico.21 Uma abordagem mais agressiva para 
preservação de extremidades, na qual todas as 
equipes cirúrgicas envolvidas (cirurgia vascular, 
cirurgia ortopédica e plástica cirurgia), deve 
concordar que um membro não é recuperável, pode 
ser uma razão discreta para o sucesso da EPP. As 
especialidades de EPP envolvidas consideram e 
oferecem todas as opções reconstrutivas 
(revascularização, retalhos, transferência nervosa, 
etc). Um estudo recente mostra que uma nova 
abordagem de equipe multidisciplinar para aqueles 
submetidos a amputações diminui significativamente 
o tempo de permanência no pós-operatório e agiliza
o tempo para deambulação independente com uma
prótese.22 Embora nosso EPP não ofereça os 
mesmos recursos, nossa consulta multidisciplinar, 
incluindo próteses, talvez contribua para a melhora 
da QV dos amputados.
Pode haver várias outras razões para o sucesso do 
EPP na melhoria das métricas de HR-QoL. A falha 
do padrão de gestão de cuidados em pacientes com 
ameaça complexa de membros desencadeia um 
processo de tomada de decisão que é direcionado 
por sintomas clínicos, fatores de risco, situações 
anatômicas e técnicas
aspectos da cirurgia e da experiência. O conhecimento 
das perspectivas funcionais de saúde nas diversas 
categorias de assistência ao paciente é, portanto, 
indispensável. O compartilhamento de conhecimento 
aprimorado na abordagem multidisciplinar permite o 
gerenciamento oportuno e frequente de infecções de 
tecidos moles e desbridamento. Os resultados de 
preservação de extremidades também são afetados por 
elementos psicossociais complexos, incluindo medicina 
de reabilitação, terapia física e ocupacional, trabalho 
social e próteses.O envolvimento de especialistas nas 
áreas mencionadas é coordenado no EPP no momento 
da inscrição e continua após o pós-operatório. Isso se 
destina a oferecer mecanismos de enfrentamento para 
ajudar os pacientes a se adaptarem às suas novas vidas, 
melhorar o funcionamento físico e garantir uma 
disposição segura e acompanhamento coordenado para 
todos os pacientes. Os desafios psicossociais podem 
interferir na capacidade dos pacientes de buscar os 
cuidados de que precisam; assim, o envolvimento dos 
cuidados paliativos e do serviço social nesta discussão é 
primordial. Os programas de preservação de 
extremidades também podem reduzir os atrasos no 
tratamento e na coordenação dos cuidados, fornecendo 
avaliação especializada multidisciplinar centralizada.9 
Curiosamente, pacientes imunocomprometidos eram 
mais propensos a ter melhora na função social e 
limitações do papel emocional. Esta coorte representa 
pacientes com alta carga de comorbidades crônicas que 
estão em alto risco de má cicatrização de feridas e 

eliminação incompleta da infecção devido à sua 
imunodeficiência ou imunossupressão.



Tabela III. Qualidade de vida relacionada à saúde antes e após a graduação do programa de preservação de extremidades

Variavél % (n)

Resultados
85.7% (54)Ferida fechada/cicatrizada 

Tempo de cicatrização
<6 meses 41.5% (22)

>6 meses 58.5% (31)

Maior amputação 14.3% (9)

Resultados relacionados a qualidade de vida e saúde contagem P-valor

Resultados

20 (10e30) <0.001*

80 (63.6e85)

10 (0e45) <0.001*

50 (0e75)

0 (0e33) <0.001*

98 (67e100)

Função física (Mediana, IQR)

Arrolado
Testado
Limitação da função física (Mediana, IQR)

Arrolado
    Testado
Limitação do papel emocional (Mediana, IQR) 
Arrolado
Testado
Energia/Fadiga (Mediana, IQR)

50 (40e55) <0.001*Arrolado
Testado 70 (65e80)

32 (8e48) <0.001*

70 (27e86)

37.5 (12.5e63) <0.001*

100 (75e100)

Bem-estar emocional (mediana, IQR)
Arrolado

Testado
Função Social (mediana, IQR)

Arrolado
Testado
Dor(Mediana, IQR)

45 (32.5e55) <0.001*

78 (68e90)
Arrolado
Testado

Saúde geral (mediana, IQR)
45 (25e55) <0.001*Arrolado

Testado 70 (60e77)

*Significa significância estatística.
regime. A inclusão de especialistas em doenças 
infecciosas e endocrinologia no EPP certamente permite 
acesso rápido e contínuo à sua experiência, tomada de 
decisão, intervenção e coordenação centralizada de 
atendimento ambulatorial para pacientes 
imunossuprimidos com membro ameaçado. Conforme 
demonstrado pela análise multivariada, os pacientes 
com maior volume de ferida na linha de base 
provavelmente têm limitação física grave e, portanto, 
são mais propensos a ver uma melhora maior em sua 
saúde geral. Não surpreendentemente, como relatado 
anteriormente na literatura, pacientes com histórico de 
tabagismo foram menos propensos a ter melhora no 
nível de energia23,24 e pacientes com diálise-
dependência menos propensos a ter melhora na função 
social.25e27 Assim , a reabilitação funcional e social são 
importantes para o cuidado de pacientes com ameaça 
avançada de membros que têm histórico de tabagismo 

ou dependência de diálise.
Existem várias limitações para este estudo. Esta é 
uma revisão retrospectiva de um banco de dados de um 
único centro, mantido prospectivamente, do estado de 
saúde autorrelatado após a inscrição em um EPP 
altamente especializado. Dado o desenho do estudo, 
não há sujeitos de controle e não há comparações com 
outros tratamentos, como terapia médica conservadora 
ou amputação apenas, bem como nenhum método 
eficaz para comparar a relação custo-benefício. No 
entanto, a pesquisa RAND-36 demonstrou ser um 
método válido e confiável para quantificar os benefícios 
do estado de saúde.17 Da mesma forma, um possível 
efeito placebo não pode ser adequadamente abordado. 
Uma comparação de estudo randomizado com apenas 
amputação não seria viável dada a complexidade dos 
pacientes encaminhados e a necessidade ética de 
oferecer o melhor atendimento. Em segundo lugar, este 
estudo aborda apenas as melhorias iniciais do estado de 

saúde após o tratamento. Seria de grande interesse



Tabela IV. Análise de regressão multivariada ajustada das características basais que afetam as métricas de HR-QoL

Variaveis Razão de probabilidade 95% CI P-Valor

0.4 0.1e1.1 0.044*

8.1 1.1e61.3 0.042*

10.1 1.1e107.2 0.044*

0.2 0.04e0.9 0.034*

Energia/fadiga a
Histórico de tabagismo
Imunocomprometido
Melhoria na função social b
Imunocomprometido#
Dependência de diálise
Melhoria na saúde geralc
Volume da ferida na apresentação 1.1 1e1.2 0.049*

aAjustado para variáveis com P < 0,2 em univariado (ou seja, idade, indicação, histórico de tabagismo, imunocomprometidos).
Ajustado para idade, indicação, DPOC, imunocomprometidos e dependência de diálise.
c
Ajustado para idade, indicação, transplante de tecido, volume da ferida.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Significa significância estatística.

avaliar a durabilidade além deste período de tempo.
Terceiro, os efeitos das comorbidades nos escores de
HR-QoL não podem ser avaliados adequadamente, dada
a população heterogênea de pacientes tratados em
nosso consultório. Quarto, seria útil saber se a melhora
da QV está correlacionada com o tipo de procedimento
cirúrgico realizado no programa; no entanto, essa
análise é desafiadora, dado o pequeno tamanho geral
da amostra e o tamanho da amostra ainda menor para
cada procedimento cirúrgico. Por fim, outra análise de
valor é se o modo de falha afetou a capacidade do EPP
de melhorar a qualidade de vida. Dada a
heterogeneidade da etiologia da ferida, bem como o
número variado de intervenções realizadas, não é viável
verificar se um determinado tipo de intervenção ou

modo de sucesso do tratamento foi associado a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

melhores métricas de QV.

CONCLUSÃO

A EPP coordenada e multidisciplinar melhora a
qualidade de vida relacionada à saúde de pacientes com
ameaça complexa de membros, incluindo aqueles que
são imunocomprometidos com função social
prejudicada e limitações de papel emocional. Além da
melhora dos sintomas clínicos, a otimização da
funcionalidade e a qualidade de vida geral devem ser
considerações-chave do tratamento em programas
multidisciplinares de preservação de extremidades.
Mais estudos são necessários para caracterizar melhor a
generalização dessa abordagem, incluindo
considerações de custo-benefício, reincidência de

feridas e limitação do número de visitas pessoais 

necessárias para alcançar a cura completa.

DADOS SUPLEMENTARES
Dados complementares a este artigo podem ser 
encontrados on-line em https://doi.org/10.1016/
j.avsg.2022.05.047.
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