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RESUMO 

 

 

 

O diabetes mellitus se destaca como um importante problema de saúde pública, 
uma vez que é altamente prevalente e tem havido um progressivo aumento na sua 
incidência nos últimos anos. As complicações crônicas do diabetes são importantes 
causas de morbidade e mortalidade e dentre elas se destacam o retardo na 
cicatrização de feridas e as amputações em membros inferiores. O objetivo deste 
estudo foi realizar a avaliação morfológica e morfométrica de fragmentos 
representativos das artérias tibial e poplítea; da pele do limite da amputação e das 
úlceras de membros inferiores amputados de pacientes diabéticos, no período de 
janeiro de 2005 a dezembro de 2009, no Hospital Universitário Antônio Pedro, 
buscando identificar fatores envolvidos no retardo do processo de reparo. Estudo 
retrospectivo e descritivo no qual foram analisadas as requisições médicas das 138 
amputações realizadas no período de coleta de dados para identificar o perfil desses 
pacientes. Dos 38 casos de amputações em pacientes diabéticos, 12 atenderam aos 
critérios de inclusão da avaliação histopatológica. As lâminas coradas em 
hematoxilina-eosina foram analisadas de forma descritiva ao microscópio óptico de 
luz e a espessura da pele do limite da amputação e da borda da ulcera foram 
medidas. Com o método de Weigert e o programa Leica Laser Microdissection 6.5. 
foi definido o grau de obstrução das artérias tibial e/ou poplítea. Três cortes de cada 
bloco da úlcera cutânea de cada um dos 12 casos de diabéticos foram submetidos à 
técnica de imono-histoquímica, utilizando os anticorpos anti-CD34, anti-CD68 e anti-
proteína S100; para a quantificação de vasos, macrófagos e nervos. Os resultados 
imuno-histoquímicos foram avaliados no Programa Image Pro-Plus 4.5. Como 
resultados, um maior percentual de amputações no sexo masculino (60%), idosos 
com uma média de 67,2 anos, um maior número de amputações em 2006 (n=46), 
em nível suprapatelar (55,9%), lateralidade esquerda (49,2%) e presença de úlcera 
(71,8%). Achados semelhantes foram encontrados no grupo de diabéticos. A 
espessura da pele no limite da amputação foi maior no sexo masculino (2854,82 µm) 
do que no feminio (1891,08 µm) e superior a da borda da úlcera. No trecho mais 
superficial da pele da borda da úlcera, em 100% dos casos não foi encontrado 
nervo, permanecendo em 50% dos casos, na porção intermediária. Média de 
macrófagos (n=756). Em 100% dos casos houve algum grau de obstrução arterial; 
variando de 72,7% a 98,2% no sexo feminino e de 47,4% a 100% no masculino. 
Calcificação intramural (75%). Além disso, foram observados trombos e sinais de 
recanalização. De acordo com os resultados, o dano à microcirculação, o número 



9 
 

reduzido de nervos e vasos sanguíneos foram importantes no retardo do reparo. A 
amputação está diretamente relacionada ao grau de obstrução arterial, viabilidade 
do leito vascular e presença de úlceras. Idosos do sexo masculino, com predomínio 
de lesões ulceradas no membro amputado e amputação em nível suprapatelar 
caracterizou o grupo de pacientes amputados e dos pacientes diabéticos. O estudo 
morfométrico realizado com o objetivo de quantificar vasos, grau de obstrução 
arterial, macrófagos e nervos contribuirá de forma relevante para investigações 
posteriores em outras doenças que evoluem para a amputação. 

 

 

Palavras-chave: Diabetes Mellitus; Úlcera Cutânea; Vasos Sanguíneos; 
Amputação; Imuno-histoquímica. 
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ABSTACT 

 

 

The diabetes mellitus stands out as a major public health issue, since it is highly 
prevalent and its incidence has been progressively increasing the last years. The 
chronic complications of the diabetes are important cause of mortality and morbidity, 
complications that may include the delay of wound repair and amputation of the lower 
limbs. The aim of this study was to evaluate morphology and morphometry of 

fragments representing the popliteal and tibial arteries, skin limit of amputation and 
ulcers of the lower limbs amputated of diabetic patients, from January 2005 to 
December 2009 in Hospital Universitário Antonio Pedro, trying to identify 
factors involved in the delay of the wound repair process. A retrospective and 
descriptive study in which it reviewed the requests from 138 medical 
amputations performed from data collection to identify the profile of these 
patients. Of the 38 cases of amputations in diabetic patients, 12 met the 
inclusion criteria of histopathological evaluation. The slides stained with 
hematoxylin and eosin were analyzed descriptively to an optical microscope 
and the thickness of the skin limit of the amputation and the margin of ulcer 
were measured. The method of Weigert and Leica Laser Microdissection 6.5 
Program. defined the degree of obstruction of tibial and/or popliteal arteries. 
Three sections of each block of skin ulcer of each of the 12 cases of diabetics 
were used for immunohistochemical detection of vessels, macrophages and 
nerves, using anti-CD34, anti-CD68 and anti-S100 protein antibody. The 
immunohistochemical results were evaluated in the program Image Pro-Plus 
4.5. As a result, a higher percentage of amputations in males (60%), seniors 
with an average of 67.2 years, greater numbers of amputations in 2006 (n = 
46), suprapatellar level (55.9%), laterality left (49.2%) and presence of skin 
ulcer (71.8%). There were similar findings in diabetics. Skin thickness at the 
limit of amputation was higher in males (2854.82 µm) than in female (1891.08 
µm) and over the margin of the skin ulcer. In the stretch of skin over the 
margin of the ulcer in 100% of cases the nerve was not found, remaining in 
50% of cases in the intermediate portion. Average macrophages (n = 756). 
100% of cases there was some degree of arterial obstruction, ranging from 
72.7% to 98.2% in females and 47.4% to 100% in men. Intramural calcification 

(75%). Moreover, we observed signs of thrombus and recanalization. According to 
the results, the damage to microcirculation, the small nerves number and 
blood vessels were important in the delay of wound repair. Amputation is 
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directly related to the degree of arterial obstruction viability of the vascular bed, 
and skin ulcers. Elderly males, with prevalence of ulcerated lesions in the 
amputated limb and amputation level suprapatellar characterized the group of 
amputees and patients with diabetes. The morphometric study carried out in 
order to quantify vessels, degree of arterial obstruction, macrophages and 
nerves contribute significantly to further investigations in other diseases that 
progress to amputation. 

 

Key Words: Diabetes Mellitus; Skin Ulcer; Blood Vessels; Amputation; 
Immunohistochemistry. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Diabetes Mellitus (DM) é uma das doenças crônicas mais graves em 

todo mundo, com grandes índices de mortalidade e morbidade (MUNIZ et al., 2003). 

Definido como doença crônico-degenerativa, é caracterizado pela alteração do 

metabolismo de carboidratos, lipídeos e proteínas por causa da ausência ou ação 

ineficaz da insulina, que acarreta alterações agudas e crônicas (SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE DIABETES, 1999). 

Considerado epidemia mundial e grande desafio para os sistemas de 

saúde de todo o mundo, o Diabetes Mellitus é o reflexo do envelhecimento da 

população, urbanização crescente e da adoção de estilos de vida pouco saudáveis 

como o sedentarismo, dieta inadequada e obesidade (BRASIL, 2006). Mais de 140 

milhões de pessoas no mundo sofrem de diabetes, tornando-se uma das doenças 

não-contagiosas mais comuns (ZIMMET et al., 2001). 
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Tendo como base populacional nos Estados Unidos, estudos mostram 

que 16 milhões de habitantes são diabéticos (HARRIS, et al., 1998) e que em torno 

de 34% desses indivíduos desconhecem que têm a doença (AMERICAN DIABETES 

ASSOCIATION, 1996). A cada ano, cerca de 800 mil americanos desenvolvem esta 

doença e 182 mil mortes ocorrem em decorrência dela (CENTERS FOR DISEASE 

CONTROL AND PREVENTION, 1997). Já no Brasil, estima-se que o número de 

diabéticos gire em torno de cinco milhões e, uma porcentagem ainda maior da que 

ocorre nos Estados Unidos, aproximadamente 50% dos casos, desconhece o 

diagnóstico (SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 1999). 

As conseqüências humanas, econômicas e sociais desta doença são 

devastadoras: 9% da mortalidade mundial total, ou seja, quatro milhões de mortes 

por ano estão relacionadas com o diabetes e suas complicações, assim como a 

doença cardiovascular, a diálise por insuficiência renal crônica e as cirurgias para 

amputação de membros inferiores. O grande impacto econômico ocorre nos serviços 

de saúde, nos portadores do diabetes, nas suas famílias, nos seus amigos e na 

comunidade (BRASIL, 2006). 

Os custos diretos para o Sistema de Saúde são vários: custos com as 

consultas de cuidados primários e especializadas, internação hospitalar, 

atendimentos de urgência, em virtude de descompensações do diabetes, 

medicamentos, fitas para teste, seringas, agulhas e lancetas, ajudas técnicas, custos 

com próteses em virtude de amputações e custos com meios complementares de 

diagnóstico e terapêutica (SOCIEDADE PORTUGUESA DIABETOLOGIA, 2009).  
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Apesar do grande custo do diabetes para os serviços de saúde, o maior 

custo recaí sobre o diabético, pessoas próximas a ele e a comunidade pela redução 

da expectativa e da qualidade de vida. A redução da expectativa de vida é em média 

em 15 anos para o diabetes tipo 1 e para o diabetes tipo 2, em cinco a sete anos. 

Para os adultos, o risco dos portadores de diabetes é duas a quatro vezes maior de 

doença cardiovascular e acidente vascular cerebral. Além disso, é a causa mais 

comum de amputações de membros inferiores não traumáticas, cegueira irreversível 

e doença renal crônica terminal. Para a sociedade, o diabetes também representa 

carga adicional em decorrência da perda da produtividade no trabalho, 

aposentadoria precoce e mortalidade prematura (BRASIL, 2006). 

Dentre as complicações crônicas que afetam os diabéticos, 40% a 70% 

de todos os casos estão relacionadas com os membros inferiores (MMII) e sua 

conseqüência mais grave nos MMII é a amputação, parcial ou total, de um ou de 

ambos os membros, ou ainda o surgimento de feridas de difícil cicatrização (REIBER 

et al., 1998; FERREIRA et al., 2006).  

A prevalência global de amputações é dez vezes maior em pacientes 

diabéticos do que em indivíduos que não apresentam a doença (REIBER et al., 

1995). No caso das amputações não relacionadas a traumatismos nos MMII, os 

índices variam de 2,1 por 1000 (NELSON et al., 1988) a 13,7 por 1000 (MOSS et al., 

1999), como fruto de estudos de 14 anos de evolução. Já a incidência por ano de 

feridas de membros inferiores de diabéticos varia de 1% a 4,1% (RAMSEY et al., 

1999) e a prevalência, entre 5,3% e 10,5% (KUMAR et al., 1994). 
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Atribuem-se, atualmente, à doença aterosclerótica obliterante periférica 

(DAOP) e ao Diabetes Mellitus (DM) os principais fatores relacionados às 

amputações de membros inferiores (De LUCCIA, 2006; CARMONA et al., 2005; 

CHEN et al., 2002; MOULIK et al., 2003; DANGELSER, 2003). 

Como fatores predisponentes para o desenvolvimento de lesões, estudos 

apontam o tempo de duração do diabetes (RITH-NAJARIAN et al., 1992; WALTERS 

et al., 1992; BOYOKO et al., 1999), assim como a doença vascular periférica, 

(BOYOKO et al., 1999; YOUNG et al, 1993) história de ferida prévia e amputação 

pregressa (BOYOKO et al., 1999; YOUNG et al., 1993) e o nível de hemoglobina 

glicada (RITH-NAJARIAN et al., 1992). O fato é que uma combinação de fatores 

reduz a velocidade normal do processo de cicatrização de uma úlcera e pode 

resultar no desenvolvimento de infecção ou gangrena e possível amputação, com 

internação hospitalar de longa duração (GRUPO DE TRABALHO INTERNACIONAL 

SOBRE O PÉ DIABÉTICO, 2001). 

Mais de 100 fatores fisiológicos conhecidos contribuem para a deficiência 

na cicatrização de feridas nos diabéticos. Dentre estes estão a resposta angiogênica 

(FALANGA, 2005; GALIANO et al., 2004), a função dos macrófagos (MARUYAMA et 

al., 2007), o acúmulo de fibras colágenas, a quantidade de tecido de granulação 

(FALANGA, 2005), a migração e a proliferação de queratinócitos e fibroblastos, e o 

número de nervos epidérmicos (GIBRAN et al, 2002). 

Além do que já foi apresentado, o aumento do tempo médio de vida da 

população eleva concomitantemente as doenças que acompanham o 

envelhecimento, e consequentemente a incidência e complexidade das feridas. 
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Diante deste fato, modalidades de tratamento mais sofisticadas serão cada vez mais 

necessárias, uma vez que a expectativa de vida das pessoas e cada vez maior.  

Levando em consideração todos estes fatores que interferem no retardo 

da cicatrização de feridas nos pacientes diabéticos e da necessidade de estudos 

que visam compreender melhor as alterações morfológicas teciduais apresentadas 

por esses pacientes, justifica-se avaliar a pele, artérias e úlceras de membros 

inferiores amputados de diabéticos. Ou seja, apesar dos estudos que fazem uma 

relação entre o diabetes, o retardo no reparo de feridas e suas conseqüências, 

poucas investigações ou quase nenhuma faz uma avaliação morfológica e 

morfométrica de amostras de tecidos de seres humanos, como é a proposta desta 

pesquisa. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 A PELE 

A pele é o maior sistema orgânico do corpo, forma uma barreira entre os 

órgãos internos e o ambiente externo e participa de muitas funções vitais do 

organismo (SMELTZER & BARE, 2002). Ela é um órgão complexo, muitas vezes 

esquecido, e essencial para a manutenção da vida (FERREIRA & DUARTE, 1995; 

JOHNSON & NELSON, 1995). 

Constituída por uma porção epitelial de origem ectodérmica, a epiderme, 

e uma porção conjuntiva de origem mesodérmica, a derme, logo abaixo e não 

fazendo parte da pele, encontra-se a hipoderme (JUNQUEIRA & CARNEIRO, 2004). 
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Figura 1 – Desenho esquemático da pele e anexos cutâneos 

Fonte: http://rulibra-cap.com.br/blog/wp-content/uploads/2009/08/pele.jpg 

 

A epiderme tem espessura de até 1,5mm e é constituída por epitélio 

estratificado pavimentoso queratinizado, tendo como células mais abundantes os 

queratinócitos (JUNQUEIRA & CARNEIRO, 2004). Esta é composta por cinco 

camadas, do interior para a superfície: germinativa (atividade mitótica), espinhosa, 

granulosa, lúcida e córnea que é constituída por células mortas (JACOB & 

FRANCONE, 1974). 

As células mortas do estrato córneo contêm grandes quantidades de 

queratina, uma proteína fibrosa e insolúvel que forma a barreira mais externa da 

pele e que possui a capacidade de repelir patógenos e evitar a perda hídrica 

excessiva pelo corpo (SMELTZER & BARE, 2002). Além dos queratinócitos, a 
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epiderme apresenta outros três tipos de células: os melanócitos (células produtoras 

do pigmento melanina), células de Langerhans e as células de Merkel (JUNQUEIRA 

& CARNEIRO, 2004). 

A derme, com espessura máxima de 3mm na planta do pé, é constituída 

por tecido conjuntivo, que forma duas camadas: a papilar (superficial e delgada, 

constituída por tecido conjuntivo frouxo) e a reticular (mais profunda e espessa, 

constituída por tecido conjuntivo denso) (JUNQUEIRA & CARNEIRO, 2004). Além 

dos vasos sanguíneos e linfáticos, e dos nervos, também são encontradas na derme 

as seguintes estruturas derivadas da epiderme: folículos pilosos, glândulas 

sebáceas e glândulas sudoríparas (SMELTZER & BARE, 2002; JUNQUEIRA & 

CARNEIRO, 2004). 

A pele funciona como uma barreira a agentes externos e está exposta às 

agressões de qualquer natureza (física, química ou biológica) que podem ocasionar 

o surgimento de feridas. Ferida é qualquer lesão que resulta em solução de 

continuidade da pele, causada por traumas, cirurgias, isquemia ou pressão 

(DEALEY, 2005; MANDELBAUM et al., 2003). 

Como resposta aos danos tissulares, o tecido lesado é substituído por 

tecido conjuntivo vascularizado pelo processo de cicatrização da ferida (FILHO, 

2003). Os anexos epidérmicos não se regeneram e mantêm uma cicatriz de tecido 

conjuntivo em lugar da rede mecanicamente eficiente de colágeno na derme não 

ferida (KUMAR et al., 2005). 
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A cicatrização de feridas é um processo complexo que envolve a 

organização de células, sinais químicos e matriz extracelular com o objetivo de 

reparar o tecido lesado e, o tratamento da ferida busca o seu fechamento rápido, de 

forma a se obter uma cicatriz funcional e esteticamente satisfatória. Para isso, é 

indispensável uma melhor compreensão do processo biológico envolvido na 

cicatrização de feridas e regeneração tecidual (SINGER & CLARK, 1999). 

 

2.2 CICATRIZAÇÃO DE FERIDAS CUTÂNEAS 

O processo de cicatrização tem sido dividido, de forma didática, em três 

fases que se sobrepõem: (1) inflamação, (2) formação de tecido de granulação com 

deposição de matriz extracelular e (3) remodelação (CLARK, 1996). Os leucócitos, 

um dos principais protagonistas do processo de cicatrização, além das atividades 

imunes, estão envolvidos com as reações catabólicas de degradação de tecidos 

pela produção de proteases e espécies reativas do oxigênio e nitrogênio e, também 

com as reações anabólicas de formação de tecidos pela produção de fatores de 

crescimento (RICHES, 1996). 

 

2.2.1 Fase Inflamatória 

Com a ocorrência de uma ferida na pele, inicia-se o extravasamento 

sanguíneo que preenche a área lesada com plasma e elementos celulares, 
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principalmente plaquetas. Com a agregação plaquetária e a coagulação sanguínea, 

forma-se um tampão rico em fibrina que organiza uma matriz provisória, necessária 

á migração celular e que servirá de reservatório de citocinas e fatores de 

crescimento que serão liberados durante as demais fases do processo de 

cicatrização (WERNER & GROSE, 2003; EMING et al., 2007). 

A ativação da cascata de coagulação e do complemento, associada à 

liberação de fatores de crescimento e ativação de células parenquimatosas pela 

lesão, produz numerosos mediadores vasoativos e fatores quimiotáticos que 

auxiliam no recrutamento das células inflamatórias no local da ferida (EMING et al., 

2007). Como os neutrófilos são as células mais abundantes no sangue, um número 

significativo deles é coletado de forma passiva pelo trombo e outra parte migra para 

a superfície da ferida, formando uma barreira contra a invasão de microorganismos 

e promovem o recrutamento ativo de mais neutrófilos a partir dos vasos próximos à 

lesão (FOXMAN et al., 1997; ENGELHARD et al., 1998). Os neutrófilos são as 

células predominantes entre o primeiro e segundo dias (GRAF. 1). 
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Gráfico 1: Representação esquemática da especificidade celular 
imunológica correlacionada temporalmente com as fases da cicatrização 

Fonte: Aspectos celulares da cicatrização. Mendonça R.J., Coutinho-Neto 
J. An Bras Dermatol, 2009, V. 84, N. 3, p.256. 

 

Apesar de toda a atuação inicial dos neutrófilos, a sua ausência no 

sangue parece não afetar o processo de reparo na ausência de infecção (ARNOLD 

& WEST, 1991; WERNER & GROSE, 2003; EMING et al., 2007; SIMPSON & ROSS, 

2009). 

O influxo de neutrófilos e macrófagos ativados para a região da ferida 

aumenta a demanda por oxigênio com conseqüente elevação das concentrações de 

ácido láctico e queda do pH; esta combinação, hipóxia, pH baixo e alta concentração 
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de ácido láctico, ativa o macrófago para a produção de fatores de crescimento 

(BALBINO et al., 2005). 

O macrófago ativado é a principal célula efetora do processo de reparo 

tecidual, degradando e removendo componentes do tecido conjuntivo do tecido 

danificado, como colágeno, elastina e proteoglicanos (COUTINHO-NETO, 2009). Os 

macrófagos também produzem diversos fatores de crescimento (p.ex. o fator de 

crescimento derivado das plaquetas (PDGF), o fator de transformação do 

crescimento beta (TGF-β), o fator de crescimento de fibroblastos (FGF) e o fator de 

crescimento do endotélio vascular (VEGF)) que se destacam como as principais 

citocinas necessárias a formação do tecido de granulação (SINGER & CLARK, 

1999). 

 

2.2.2 Fase de Formação do Tecido de Granulação e de Deposição da Matriz 

Extracelular 

Os macrófagos, além do papel na fagocitose de fragmentos celulares, 

também secretam fatores quimiotáticos que atraem outras células inflamatórias ao 

local da ferida e produzem prostaglandinas, que funcionam como potentes 

vasodilatadores, afetando a permeabilidade de microvasos (ARNOLD & WEST, 

1991; SINGER & CLARK, 1999; EMING et al., 2007). 

A presença local de macrófagos derivados de monócitos e a produção e 

liberação de mediadores químicos produzidos por eles, a migração e ativação de 
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fibroblastos é intensificada. Com o aumento do número de fibroblastos ativados para 

a produção de colágeno no local, a matriz extracelular começa a ser substituída por 

um tecido conjuntivo mais forte e mais elástico (KNIGHTON et al., 1981); dando 

início a formação do tecido de granulação (GUIDUGLI-NETO, 1987). 

O tecido de granulação é composto por macrófagos, fibroblastos e vasos 

neoformados sustentados por uma matriz frouxa de fibronectina, ácido hialurônico e 

colágenos tipo I e II (GUIDUGLI-NETO, 1992). A neovascularização é fundamental 

porque permite a troca de gases e a nutrição das células metabolicamente ativas 

(ECKERSLEY & DUDLEY, 1988). 

 

 

Figura 2 – Etapas na cicatrização de ferida por primeira intenção (esquerda) 
e por segunda intenção (direita). Observa-se a grande quantidade de tecido 
de granulação na cicatrização por segunda intenção 

Fonte: Kumar et al. Robbins e Cotran – Bases Patológicas das doenças. Rio 
de Janeiro: Elsevier, 2005, p.118. 
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A angiogênese é um processo dinâmico, finamente regulado por sinais 

presentes no soro e na matriz extracelular local (RISSAU, 1997). Durante o processo 

de cicatrização de uma ferida, a formação de novos vasos sanguíneos torna-se 

necessária para a formação do novo tecido de granulação, correspondendo às 

células dos vasos sanguíneos a cerca de 60% do tecido de reparo (ARNOLD & 

WEST, 1991). 

Ao final desta fase, o leito da ferida está totalmente preenchido por tecido 

de granulação, a circulação é restabelecida pela neovascularização e a rede linfática 

está passando por regeneração (BALBINO et al., 2005). Gradativamente o tecido de 

granulação vai sendo enriquecido com mais fibras colágenas o que começa a dar à 

região lesada a aparência de cicatriz devido ao acúmulo de massa fibrosa 

(GUIDUGLI-NET, 1987). 

 

2.2.3 Fase de Remodelamento 

Esta fase é marcada pela maturação dos elementos e alterações na 

matriz extracelular, ocorrendo o depósito de proteoglicanos e colágeno; mais 

tardiamente os fibroblastos do tecido de granulação transformam-se em 

miofibroblastos (GABBIANI et al., 1972). Com a evolução do processo, acentua-se a 

deposição de colágeno e a maioria das células desaparecem (observa-se a 

apoptose de fibroblastos e células endoteliais) formando-se finalmente a cicatriz 

(BALBINO et al., 2005). 
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Inúmeras doenças interferem negativamente no processo de reparo 

tecidual, como o diabetes, esclerose sistêmica, anemia, desnutrição, entre outros; 

tornando o processo de difícil resolução, impedindo ou retardando a completa 

restauração dos tecidos (MENDONÇA & COUTINHO-NETO, 2009). 

 

 

2.3 DIABETES MELLITUS 

O diabetes é um grupo de doenças metabólicas caracterizadas pela 

hiperglicemia e associadas a complicações, disfunções e insuficiência de vários 

órgãos, especialmente olhos, rins, nervos, cérebro, coração e vasos sanguíneos.  

Pode resultar de defeitos na secreção e/ou ação da insulina envolvendo processos 

patogênicos específicos, como por exemplo, a destruição das células beta do 

pâncreas (produtoras de insulina), resistência à ação da insulina, distúrbios da 

secreção da insulina, entre outros (SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2000; 

BRASIL, 2006; AMERICAN DIABETES ASSOCIATION, 2010). 

Segundo o Grupo de Trabalho Internacional sobre o Pé Diabético (2001), 

a prevalência global do diabetes, em 1996, de 120 milhões de pessoas está prevista 

para atingir 250 milhões em 2025, movida pelo envelhecimento crescente da 

população e por hábitos alimentares e estilo de vida sedentário; para 2030, estima-

se que serão 300 milhões de casos de diabetes em todo o mundo (WILD et al., 

2004). 
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Cerca de dois terços dos indivíduos com Diabetes Mellitus vivem em 

países em desenvolvimento onde a epidemia tem uma maior intensidade, e a 

proporção de pessoas afetadas vem aumentando em grupos de faixa etária mais 

jovem (WILD et al., 2004). 

No Brasil, no final da década de oitenta, a prevalência do Diabetes 

Mellitus na população adulta foi estimada em 7,6% (MALERB et al., 1992); em 

estudo realizado em Ribeirão Preto, São Paulo, foram apontas taxas tão elevadas 

quanto 12,1% (TORQUATO et al., 2003). Estima-se que em 2005 haverá quase 8 

milhões de indivíduos com diabetes no Brasil (BRAZILIAN SOCIETY OF DIABETES, 

2006). 

Diferenças marcantes são encontradas em se tratando da prevalência do 

diabetes entre países e grupos étnicos. As maiores taxas foram descritas para os 

habitantes de Nauru (Oceania) e índios Pima (Arizona, E.U.A.), onde quase metade 

da população adulta apresenta a doença (BRAZILIAN SOCIETY OF DIABETES, 

2006). 

No Brasil, um estudo realizado na comunidade japonesa, mostrou um 

aumento vertiginoso na prevalência do diabetes, cuja taxa passou de 18,3% (1993) 

para 34,9% (2000), evidenciando o impacto da alteração do estilo de vida, 

particularmente no padrão de alimentação, interagindo com uma provável 

susceptibilidade genética (GIMENO et al., 2000). 

Quanto ao ônus do Diabetes Mellitus, vários estudos têm demonstrado 

que entre 3% e 4% dos pacientes com diabetes utilizam 12% a 15% dos recursos 
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assistenciais dos sistemas de saúde; isso porque, pessoas com diabetes fazem 

mais consultas ao médico, são mais freqüentemente hospitalizadas e têm menos 

acesso ao mercado de trabalho do que os indivíduos na faixa etária semelhante, 

porém sem diabetes (GRUPO DE TRABALHO INTERNACIONAL SOBRE O PÉ 

DIABÉTICO, 2001).  Além disso, inúmeros indivíduos com diabetes são incapazes 

de continuar trabalhando devido a complicações crônicas ou permanecer com 

algumas limitações em relação ao desempenho profissional.  

O custo direto do diabetes gira em torno de 2,5% a 15% do orçamento 

anual da saúde brasileira, em função da sua prevalência e grau de sofisticação do 

tratamento disponível, ou seja, o valor estimado dos custos diretos com diabetes no 

Brasil é quase 3,9 bilhões de dólares, em comparação com 0,8 para a Argentina e 

2,0 bilhões para o México (BARCELÓ et al., 2003). 

Estimar os custos sociais da perda de produtividade não é fácil, no 

entanto, para algumas situações, os custos estimados são equivalentes ou mesmo 

superiores aos dos custos diretos com a saúde (BRAZILIAN SOCIETY OF 

DIABETES, 2006). Relacionando as estimativas para 25 países latino-americanos 

pode-se dizer que os custos devido à perda de produtividade por causa do Diabetes 

Mellitus pode ser cinco vezes maior que o custo direto (BARCELÓ et al., 2003). 
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2.3.1 Diagnóstico 

Muitas anormalidades estão associadas com o desenvolvimento do 

Diabetes Mellitus, desde a destruição auto-imune das células β do pâncreas com 

conseqüente deficiência na insulina à anormalidades que resultam na resistência a 

ação da insulina. (AMERICAN DIABETES ASSOCIATION, 2010).  

O diagnóstico do diabetes é estabelecido pelo aumento do nível de 

glicose no sangue através de um dos três critérios: 1. uma glicemia ao acaso maior 

que 200 mg/dl, aliadas aos sinais e sintomas clássicos; 2. uma glicemia em jejum 

maior que 126 mg/dl em várias ocasiões; e/ou 3. uma curva glicêmica anormal, na 

qual a glicose é maior que 200 mg/dl duas horas após a administração de glicose 

(KUMAR, 2009). 

Os sintomas clássicos da hiperglicemia incluem poliúria, polidipsia, perda 

de peso às vezes com polifagia e visão turva; que no caso da hiperglicemia crônica 

podem ser observados o comprometimento do crescimento e uma susceptibilidade a 

determinadas infecções (AMERICAN DIABETES ASSOCIATION, 2010). Entretanto 

no geral, o diabetes é assintomático nos estágios iniciais, o que retarda seu 

diagnóstico durante anos (HARRIS, 1992), conforme apresentado na figura abaixo, 

que traz o grau de conhecimento prévio da doença (GRAF. 3).  
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Gráfico 2 – Distribuição dos diabéticos, na faixa etária de 30 a 69 
anos, segundo o conhecimento prévio da doença 

Fonte: Plano de reorganização da atenção à Hipertensão Arterial e ao 
Diabetes Mellits. Brasil, Ministério da Saúde, 2002. 

  

Em estudo multicêntrico realizado no período de 1987-1989, revelou um 

alto grau de desconhecimento da doença, em que 46,5% dos diagnosticados 

desconheciam o fato de serem portadores de diabetes (BRASIL, 2002).  

 

2.3.2 Classificação 

A classificação proposta pela Organização Mundial de Saúde (World 

Health Organization, 1999) e pela American Diabetes Association (1998) divide o 

Diabetes Mellitus em quatro tipos: Diabetes Mellitus tipo 1, Diabetes Mellitus tipo 2, 

outros tipos específicos de Diabetes Mellitus e Diabetes Mellitus gestacional. 
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A grande maioria dos casos de diabetes se divide em duas grandes 

categorias: o Diabetes Mellitus tipo 1 que tem como causa uma deficiência absoluta 

da secreção de insulina na qual, indivíduos com risco aumentado de desenvolver 

este tipo de diabetes pode muitas vezes, ser identificados por evidência sorológica 

de um processo patológico auto-imune que ocorre nas ilhotas pancreáticas e 

marcadores genéticos; e o Diabetes Mellitus tipo 2, de maior prevalência, tem como 

causa uma combinação de resistência à insulina com deficiência relativa de insulina 

no qual, um grau suficiente de hiperglicemia pode causar alterações patológicas e 

funcionais em vários tecidos-alvo, mas sem sintomas clínicos, podendo estar 

presente por um longo período de tempo antes que o diabetes seja detectado 

(AMERICAN DIABETES ASSOCIATION, 2010).  

 

a) Diabetes Mellitus Tipo 1 

O Diabetes Mellitus tipo 1 é uma doença auto-imune na qual a destruição 

das ilhotas de Langerhans é causada principalmente pelos linfócitos T reagindo 

contra antígenos na célula β que ainda não foram devidamente identificados 

(KUMAR, 2009). 

Características clínicas: (a) maior incidência em crianças, adolescentes e 

adultos jovens; (b) início abrupto dos sintomas; (c) pacientes magros; (d) facilidade 

para cetose e grandes flutuações da glicemia; (e) pouca influência hereditária; (f) e, 

deterioração clínica, se não tratada imediatamente com insulina (BRASIL, 2002). 
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b) Diabetes Mellitus Tipo 2 

O Diabetes Mellitus tipo 2 é o tipo mais comum de diabetes, acometendo 

aproximadamente 90% a 95% de todos os pacientes diabéticos e abrange pessoas 

que têm resistência à insulina ou deficiência relativa (não absoluta) de insulina 

(AMERICAN DIABETES ASSOCIATION, 2010). 

Características clínicas: (a) tem início insidioso, com sintomas 

inespecíficos, o que, muitas vezes, retarda o diagnóstico; (b) obesidade 

diagnosticada, especialmente de distribuição abdominal, quando a razão entre a 

circunferência da cintura e do quadril (RCQ) é maior que 1, para os homens, e maior 

que 0,85, para as mulheres ou a medida da circunferência abdominal maior que 1 

metro, para os homens, e 90 cm, para as mulheres; (c) a obesidade está presente 

em cerca de 80% dos pacientes, no momento do diagnóstico; (d) forte componente 

hereditário; (e) idade maior que 30 anos, embora possa ocorrer em qualquer época; 

(f) pode não apresentar os sintomas clássicos de hiperglicemia (poliúria, polidipsia, 

polifagia e emagrecimento); (g) evidências de complicações crônicas micro e 

macrovasculares, ao diagnóstico, pelo fato desses pacientes terem evoluído, entre 

quatro a sete anos antes, com hiperglicemia não-detectada; (h) não propensão à 

cetoacidose diabética, exceto em situações especiais de estresse agudo (sepsis, 

infarto agudo do miocárdio, etc.) (BRASIL, 2002). 

Conforme mencionado anteriormente, um dos defeitos metabólicos que 

caracterizam o diabetes tipo 2 é uma redução na habilidade dos tecidos periféricos 
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de responderem à insulina, conhecida como “resistência insulínica” (KUMAR, 2009; 

AMERICAN DIABETES ASSOCIATION, 2010). Sendo assim, ocorre menor 

captação de glicose por tecidos periféricos (especialmente muscular e hepático), em 

resposta à ação da insulina; em resposta a essa resistência tecidual, há uma 

elevação compensatória da concentração plasmática de insulina, com o objetivo de 

manter a glicemia dentro dos valores normais; e a homeostase glicêmica é atingida 

às custas de hiperinsulinemia. (BRASIL, 2002). 

As principais características da síndrome de resistência à insulina estão 

descritas no quadro a seguir e todas concorrem para a doença vascular 

aterosclerótica (FIG. 3). 

  

 

Figura 3 – Síndrome de resistência à insulina 

Fonte: Manual de hipertensão arterial e diabetes mellitus, BRASIL, 
Ministério da Saúde, 2002. 
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2.3.3 Complicações 

As complicações do Diabetes Mellitus são divididas em agudas e 

crônicas. As complicações agudas podem ser de dois tipos: descompensação 

hiperglicêmica aguda (cetose, cetoacidose e Síndrome Hiperosmelar não-cetótica) e 

a hipoglicemia (BRASIL, 2006). 

 As complicações crônicas do diabetes são classificadas como 

microvasculares (retinopatia, nefropatia e neuropatia) e macrovasculares (doença 

arterial coronariana, doença cerebrovascular e vascular periférica); sendo que seus 

mecanismos de aparecimento ainda não estão completamente esclarecidos, como 

hipertensão arterial, fumo e dislipidemia determinando o curso da micro e 

macroangiopatia (BRASIL, 2006). E, os principais fatores de risco para as 

complicações crônicas são: a longa duração da doença, mau controle metabólico, 

presença de hipertensão arterial; tabagismo, alcoolismo, complicações preexistentes 

e gestação (BRASIL, 2002). 

O curso natural do diabetes é caracterizado pelo surgimento de 

complicações crônicas responsáveis por expressiva morbimortalidade, com taxas de 

mortalidade cardiovascular e renal, cegueira, amputação de membros e perda de 

função e qualidade de vida muito superior a indivíduos sem esta doença (BRASIL, 

2006). 

De acordo com a American Diabetes Association (2010), os indivíduos 

com diabetes têm um aumento nos índices de doenças ateroscleróticas 

cardiovascular, arterial periférica e cerebrovascular. 
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Apesar do grande número complicações sérias e dispendiosas que 

afetam os diabéticos, as complicações com os pés representam a maior parte: 40% 

a 70% de todas as amputações das extremidades inferiores estão relacionadas ao 

Diabetes Mellitus; em algumas regiões estes índices chegam de 70% a 90%. Nos 

Estados Unidos, são efetuadas anualmente mais de 50.000 amputações decorrentes 

do diabetes. Números correspondentes foram relatados em outros países 

desenvolvidos e menos desenvolvidos. Em conseqüência, as complicações com os 

pés representam um quadro particularmente problemático. Vários países da Europa, 

do Oriente Médio e da África, além de organizações como a Organização Mundial de 

Saúde (OMS) e a International Diabetes Federation (IDF) têm estabelecido metas, 

objetivos e declarações, como a Declaração de São Vicente (1989), com o propósito 

de reduzir a taxa de amputações em até 50% (GRUPO DE TRABALHO 

INTERNACIONAL SOBRE O PÉ DIABÉTICO, 2001). 

A neuropatia diabética (ND), a doença arterial periférica (DAP), a 

ulceração ou amputação afetam os membros inferiores da população diabética, duas 

vezes mais do que os não diabéticos; atingindo 30% daqueles com mais de 40 anos 

(GREGG et al., 2004). Estima-se que 15% dos indivíduos com diabetes mellitus irão 

desenvolver uma lesão no pé durante a vida (REIBER, 1996), entretanto, levando 

em consideração a incidência anual da população, que varia de 1% para 4,1%, e a 

prevalência entre 4% e 10%, essa incidência chega a 25% (LAVERY et al., 2003).  
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2.3.3.1 Neuropatia Diabética 

A neuropatia diabética é definida como um conjunto de doenças que pode 

afetar os nervos periféricos, autônomos e espinhais; sendo que, suas causas não 

foram completamente elucidadas, mas podem estar ligadas a problemas vasculares, 

metabólicos e desmielinização dos nervos, relacionada a hiperglicemia (SUMPIO, 

2000). 

A neuropatia diabética representa o fator mais importante para o 

surgimento de úlceras em membros inferiores, afetando 50% dos indivíduos com 

diabetes com idade superior a 60 anos, pode estar presente antes da detecção da 

perda da sensibilidade protetora, acarretando uma maior vulnerabilidade a traumas e 

um risco sete vezes maior de ulcerações (YOUNG et al., 1993; YOUNG et al., 1994, 

REIBER, 1999). Neste contexto, é importante salientar que, entre os casos graves 

hospitalizados, 85% é causado por úlceras superficiais, as quais apresentam 

comprometimento da sensibilidade protetora plantar, devido à neuropatia periférica, 

comumente associada a pequenos traumas originados por objetos cortantes ao 

andar descalço (BOULTON, 2004). 

A polineuropatia sensomotora é um tipo comum de neuropatia periférica 

que afeta as partes distais dos nervos, especialmente dos membros inferiores; tendo 

como principais sintomas a parestesia, sensação de queimação, principalmente à 

noite, pés dormentes e comprometimento na propriocepção (SUMPIO, 2000; 

SCHMID et al., 2003). 
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Já a neuropatia autônoma, outro tipo comum de neuropatia periférica, 

pode levar ao ressecamento da pele, devido à redução ou ausência total da 

secreção sudorípara, tornando a pele mais seca e quebradiça, o que aumenta a 

propensão de formar calos e calosidades; anormalidades que facilitam a formação 

de fissuras e rachaduras por onde podem penetrar microorganismos causadores de 

infecção (REIBER, 1998; SUMPIO, 2000, CONSENSO INTERNACIONAL SOBRE O 

PÉ DIABÉTICO, 2001). 

 

2.3.3.2 Doença Vascular Periférica 

Doença vascular periférica (DVP), de acordo com o Grupo de Trabalho 

Internacional Sobre o Pé Diabético (2001), é a “presença de sinais clínicos, tais 

como a ausência de pulsação nos pés, histórico de claudicação intermitente, dor em 

repouso e/ou anormalidades na avaliação vascular não invasiva, indicando 

circulação alterada ou danificada”. 

A Doença Vascular Periférica está presente em 8% dos diabéticos tipo 2, 

por ocasião do diagnóstico; e pode ocorrer em 45% após vinte anos da doença 

(BRASIL, 2002). Sendo, muitas alterações clínicas relacionadas ao diabetes 

resultam da alteração e estrutura vascular, com conseqüente lesão do órgão final 

irrigado e posterior morte tecidual (DE LUCCIA, 2003). 

Quanto a localização, de acordo com de Luccia (2003), existe uma maior 

predileção da doença macrovascular oclusiva em envolver primariamente as artérias 
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tibiais e peroneira, em indivíduos diabéticos, entre o joelho e o pé, já que 40% dos 

pacientes envolvidos no estudo que apresentam gangrena, tiveram pulso poplíteo 

palpável. Logerfo e Pomposelli (1996) relatam que estudos angiográficos e 

histológicos em modelos arteriais demonstraram que os indivíduos diabéticos 

possuíam propensão para desenvolver lesões oclusivas nas artérias infrapatelares, 

ou seja, artérias tibial anterior, tibial posterior e peroneira. 

Como principal causa da doença arterial obstrutiva periférica (DAOP) 

aparece a aterosclerose (REIBER, 1998; TRANSATLANTIC INTER-SOCIETY 

CONSENSUS, 2000; BOULTON, 2004) sendo a prevalência da doença 

assintomática estimada entre 0,9% a 22% da população. A proporção dos pacientes 

com claudicação intermitente, ou seja, sintomático, para os assintomáticos é de 

1:0,9 a 1:6,0; e, dentre os pacientes sintomáticos, estima-se que 3% a 5% irão 

desenvolver isquemia crítica (dor em repouso e/ou lesão trófica) em cinco anos e 

desses, 25% serão submetidos a amputação de membro inferior (WEITZ et al., 

1996). 

A insuficiência arterial decorrente da doença vascular periférica é um 

importante fator relacionado à evolução de uma úlcera; sendo em pacientes 

diabéticos, a aterosclerose e a esclerose, as causas mais comuns da doença arterial 

(REIBER, 1998; BOULTON, 2004). 
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2.3.3.3 O Pé Diabético 

O pé diabético representa uma das complicações crônicas mais 

mutilantes do Diabetes Mellitus, acarretando um grande impacto econômico e social, 

que pode ser observado em todo o mundo, o que acaba refletindo em um aumento 

no número de publicações acerca do assunto: de 0,7% no período de 1980-1988 

para 2,7% nos últimos seis anos (INTERNATIONAL CONSENSUS ON THE 

DIABETIC FOOT, 1999).  

O pé diabético representa um estado fisiopatológico multifacetado; 

caracterizado por úlceras que surgem nos pés da pessoa com diabetes e ocorrem 

como consequência de neuropatia em 90% dos casos (PEDROSA et al., 1998). As 

úlceras decorrem geralmente de traumas e se complicam com gangrena e infecção, 

ocasionados por falhas na cicatrização e podem resultar em amputação, quando não 

se institui tratamento precoce e adequado (BILD et al., 1989; PEDROSA et al., 1998; 

CAPUTO, 1994). 

Com base nas definições da Organização Mundial de Saúde, o Grupo de 

Trabalho Internacional sobre o pé diabético (2001) define pé diabético como a 

“infecção, ulceração e ou destruição dos tecidos profundos associadas a 

anormalidades neurológicas e vários graus de doença vascular periférica nos 

membros inferiores”. 

Oitenta e cinco por cento das amputações das extremidades inferiores 

relacionadas ao diabetes é precedida de uma ulceração nos pés e os fatores mais 

importantes relacionados ao desenvolvimento de úlceras são a neuropatia periférica, 



48 
 

traumas superficiais e deformidades no pé e, além disso, muitos indivíduos com 

diabetes perdem a sensibilidade, podem desenvolver deformidades e não percebem 

traumas superficiais repetitivos ou rachaduras na pele ou danos nos pés (GRUPO 

DE TRABALHO INTERNACIONAL SOBRE O PÉ DIABÉTICO, 2001). 

Estudo realizado no Rio de Janeiro, com dados obtidos na Secretaria 

Municipal de Saúde, demonstra que o percentual de amputações em presença de 

Diabetes Mellitus é de 73,2%, a incidência de amputações em diabéticos é 8,8/1000 

indivíduos; sendo os tipos de amputação: de coxa (48%), artelhos (25%), pé (11,6%) 

e o percentual de reamputações (31,4%) (CAIAFA & CANANGIA, 2003). 

Considerado como uma das complicações mais devastadores do diabetes 

é responsável por 50% a 70% das amputações não traumáticas, 15 vezes mais 

freqüentes entre indivíduos diabéticos, além de concorrer com 50% das internações 

hospitalares. Geralmente, a neuropatia diabética (ND) atua como fator permissivo 

para o desenvolvimento das úlceras nos pés, através da insensibilidade e, 

principalmente, quando associada às deformidades. As úlceras complicam-se 

quando associadas à doença vascular periférica (DVP) e infecção, as quais colocam 

o paciente em risco de amputação e até de vida (BRASIL, 2002). 

O nível em que ocorrerá a amputação é determinado geralmente por 

critérios clínicos, onde são levados em consideração, a temperatura da pele no local 

em que se pretende realizar a amputação, a localização da oclusão, a extensão da 

infecção ou da gangrena, as condições clínicas do indivíduo e se há perspectiva de 

reabilitação (DWARS, et al., 1992; NEHLER, et al., 2003). 
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A amputação é definida como ressecção transversal da parte terminal do 

membro, sendo considerada maior quando realizada acima da articulação do 

tornozelo e menor quando realizada abaixo desta (GRUPO DE TRABALHO 

INTERNACIONAL SOBRE PÉ DIABÉTICO, 2001). Sendo o Diabetes Mellitus, a 

hipertensão arterial sistêmica, as cardiopatias, o tabagismo e a doença 

cerebrovascular, os fatores de risco mais freqüentes nos pacientes submetidos a 

amputações maiores (DOSSA et al., 1994). 

Geralmente, as indicações das amputações maiores são em decorrência 

de gangrenas úmidas, gangrenas secas, úlceras isquêmicas e dor em repouso (De 

VIRGÍLIO, et al., 1999). A amputação é indicada também, para os casos em que 

houve insucesso das revascularizações arteriais ou quando o paciente possui lesões 

isquêmicas tão extensas que não há indicação de revascularização (DAWSON et al., 

1995; ABOU-ZAMZAM, 2003). 

As lesões do pé diabético ocorrem frequentemente pela associação de 

dois ou mais fatores de risco: (1) Antecedente de úlcera nos pés / amputação não-

traumática; (2) Educação terapêutica deficiente / inacessibilidade ao sistema de 

saúde; (3) Neuropatia – insensibilidade / deformidade; (4) Calos; (5) Uso de 

calçados inadequados; (6) Fatores que contribuem para a DVP: tabagismo, 

hipertensão arterial, dislipidemia; (7) Nefropatia diabética; (8) Lesões não-ulcerativas 

(micoses, bolhas, rachaduras, fissuras, unhas encravadas); e, (9) Baixa acuidade 

visual (BRASIL, 2002). 

As deformidades nos pés, a alteração no padrão da marcha e a limitação 

da mobilidade das articulações resultam na alteração da carga biomecânica dos pés, 
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com aumento na pressão plantar e das forças de acomodação (REIBER, 1998; 

AMADIO & SACCO, 1999). Essa carga biomecânica causa a tumefação articular, 

ruptura e absorção óssea com fraturas e eventual cicatrização com depósitos 

ósseos deixando as articulações desorganizadas, os arcos colapsados e os artelhos 

encurtados; resultando em um pé largo e deformado, sujeito às calosidades e 

úlceras, assim chamado, pé de Charcot, devido aos contornos irregulares (BOIKE & 

HALL, 2002; SCHIMID et al., 2003; BOULTON, 2004). 

Sendo assim, como resposta normal a uma agressão, um calo é formado 

e a pele rompe-se, geralmente precedida de hemorragia subcutânea, o paciente 

continua a caminhar, alterando a cicatrização subseqüente (FIG. 4). A doença 

vascular periférica associada a um trauma leve pode resultar em uma úlcera 

dolorosa, puramente isquêmica; contudo, naqueles indivíduos com neuropatia e 

isquêmia, úlcera neuroisquêmica, os sintomas podem estar ausentes (CONSENSO 

INTERNACIONAL SOBRE O PÉ DIABÉTICO, 2001). 

 

 

 

 

Figura 4 - Ilustração da formação de uma úlcera por estresse repetitivo 

Fonte: Consenso Internacional sobre o Pé Diabético. Documento preparado 
pelo “Grupo de Trabalho Internacional sobre o Pé Diabético”, 2001. 
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Abaixo, figura representativa das vias para a ulceração do pé diabético, que 

ajuda a resumir as informações apresentadas anteriormente (FIG. 5). 

 

Figura 5 – Vias para a ulceração no pé diabético 

Fonte: Consenso Internacional sobre o Pé Diabético. Documento preparado 
pelo “Grupo de Trabalho Internacional sobre o Pé Diabético”, 2001. 
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É importante salientar que o diabetes não contribui apenas para o 

surgimento de feridas cutâneas, este acaba comprometendo também, o processo de 

cicatrização da ferida. Isso ocorre em decorrência de lesões vasculares (hipóxia) e 

das alterações nas células fagocitárias que favorecem a instalação de infecções, da 

neuropatia que acarreta a redução de estímulos (mediadores) da inflamação 

liberados por terminações nervosas e pela grande glicosilação de proteínas (FILHO, 

2004).  

Goodson & Hunt (1979) relataram que existem evidências clínicas e 

experimentais de que as anormalidades da cicatrização no diabético são atribuídas 

principalmente ao déficit na formação de colágeno, levando a defeitos no tecido de 

granulação e nos vasos sangüíneos. 

Além disso, estudos experimentais apontam para o fato de que mediante 

a um mesmo estímulo (a aplicação local de hormônio do crescimento), a produção 

de tecido de granulação é inferior nos ratos aloxânicos (NAGY et al., 1961); 

cicatrizes de ratos diabéticos demonstram fraca resistência por alterações 

bioquímicas no local da lesão (ROSENTHAL et al., 1962); retardo na reparação, 

principalmente no processo de diferenciação de fibroblastos, acarretando uma 

maturação do tecido conjuntivo acentuadamente diminuída (GRANDINI, 1978); 

decréscimo da síntese de fibras colágenas na pele e aorta (SCHNEIR et al, 1979). 

Além disso, Garcia-Leme (1981) estudando os mecanismos regulatórios 

da inflamação, aponta que a insulina é um hormônio pró-inflamatório e, portanto, em 

sua ausência estão alteradas as características da reação inflamatória. 
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Bowersox (1986), em um estudo do metabolismo do colágeno em ratos 

diabéticos utilizando radioisótopos, constatou que, além da baixa síntese de 

colágeno, existe elevada degradação de colágeno pré-existente na pele dos 

animais. 

Nishgki (1989) descreveu que, no processo de cicatrização de ratos 

diabéticos, a resposta inflamatória foi insignificante, ocorrendo incompleta formação 

da rede de fibrina, retardo na epitelização e reduzida atividade fibroblástica. 

Fahey et al. (1991), estudaram sobre a infiltração leucocitária e o 

aparecimento das citocinas nos leitos das feridas em ratos normais e diabéticos 

induzidos pela estreptozotocina e afirmaram que o Diabetes Mellitus é uma doença 

reconhecida como fator de risco e compromete a cicatrização das feridas. 

Cutler et al. (1991), em estudos sobre a função leucocitária dos 

polimorfonucleares em pacientes adultos insulino-dependentes não controlados, 

observaram alterações na depressão quimiotáxica, na fagocitose e na morte de 

Porphyromonas gengivalis, além de acentuada produção de ânion superóxido. 

Crawford & Contram (1996) descreveram que o sistema imune apresenta 

diversas reações desfavoráveis no estado diabético. Mais atenção tem sido dirigida 

às alterações na imunidade celular, como também na imunidade humoral. A 

capacidade de opsonização de células do sangue em diabéticos - capacidade dos 

anticorpos de resistir às bactérias e aumentar a fagocitose – é normal. A parte do 

sistema celular que mais demonstra essa anormalidade é relacionada à fagocitose. 
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HIPÓTESE 

A análise morfológica das alterações teciduais em ulceras cutâneas de 

pacientes diabéticos pode esclarecer aspectos determinantes e/ou facilitadores do 

retardo do processo cicatricial.  
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

Realizar a avaliação morfológica e morfométrica de fragmentos representativos das 

artérias tibial e poplítea; da pele do limite da amputação e das úlceras de membros 

inferiores amputados de pacientes diabéticos, no período de janeiro de 2005 a 

dezembro de 2009, no Hospital Universitário Antônio Pedro, buscando identificar 

fatores envolvidos no retardo do processo de reparo. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Identificar o perfil dos pacientes que sofreram amputação em membro inferior no 

Hospital Universitário Antônio Pedro, no período de cinco anos (janeiro de 2005 a 

dezembro de 2009). 
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2. Descrever as alterações morfológicas quantitativas e/ou qualitativas presentes 

em fragmentos, corados pela hematoxilina-eosina, de pele de limite da 

amputação, das artérias tibiais e/ou poplíteas e em cortes de úlcera de membro 

inferior amputado dos pacientes diabéticos; 

3. Relacionar as avaliações morfológica, morfométrica e imuno-histoquímica, para 

identificar condições que retardam o processo de reparo. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 MATERIAL 

O presente trabalho trata-se de um estudo retrospectivo e descritivo de 

138 casos de amputação de membro inferior em qualquer nível; dos quais 38 eram 

diabéticos e 12 obedeceram aos critérios para a avaliação morfológica estabelecidos 

para esta pesquisa. A investigação foi realizada no Hospital Universitário Antônio 

Pedro da Universidade Federal Fluminense, durante o período de 01 de janeiro de 

2005 a 31 de dezembro de 2009. 
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4.2 MÉTODOS 

A seleção da amostra foi realizada atendendo os critérios abaixo. 

Critérios de inclusão 

1. Para identificar do perfil dos pacientes amputados: 

- Ter sido submetido à amputação do membro inferior em qualquer nível, 

realizados no HUAP/UFF, no período de 01 de janeiro de 2005 a 31 de 

dezembro de 2009; 

- Possuir idade igual ou superior a 18 anos; 

- Ambos os sexos. 

 

2. Para a análise morfológica e morfométrica: 

- Atender a todos os critérios de inclusão do item 1; 

- Ter o diagnóstico de Diabetes Mellitus na requisição médica; 

- Apresentar úlcera cutânea na amputação; 
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- Possuir lâminas coradas pela hematoxilina e eosina e em bom estado de 

conservação para a análise histopatológica.  

- Dispor de blocos parafinados em bom estado de conservação para a 

confecção de outros cortes. 

 

Critérios de exclusão 

- Não atender aos critérios de inclusão. 

 

Estabelecidos os critérios de inclusão e exclusão da amostra realizamos 

uma consulta sistemática nos livros de registro de casos do Serviço de Anatomia 

Patológica do Hospital Universitário Antônio Pedro/UFF, no período de 01 de janeiro 

de 2005 a 31 de dezembro de 2009. 

Posteriormente, analisamos todas as requisições referentes aos casos 

identificados nos livros consultados e consideramos as seguintes variáveis para 

caracterizar o perfil dos pacientes amputados. 

Dados demográficos e clínicos: sexo, idade e diagnóstico 

clínico de Diabetes Mellitus. 

Características da amputação: data, nível e lateralidade. 
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Amputação prévia. 

Lesões cutâneas: presença, número, tipo e localização. 

Incisão cirúrgica para revascularização nos casos de 

amputação em nível suprapatelar.  

 

4.2.1 Análise dos Dados 

Os dados foram armazenados em planilha do Microsoft Excel e, 

posteriormente, categorizados e tabulados. A codificação foi realizada a partir da 

classificação e do agrupamento em categorias e depois depositados em tabelas e 

gráficos. A análise dos dados utilizou de medidas descritivas: média e desvio 

padrão; mediana, valores máximo e mínimo. 

 

4.2.2 Aspectos Éticos 

O projeto de pesquisa foi submetido para apreciação e aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina do Hospital Universitário 

Antônio Pedro/UFF, de acordo com a Resolução 196/96 do Conselho Nacional de 

Saúde. Registro CEP-CMM/HUAP 048/2010. 
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4.2.3 Avaliação Morfológica e Morfométrica 

Considerando os 12 casos que atenderam aos critérios de inclusão; foram 

analisadas as lâminas coradas em hematoxilina-eosina para selecionar os blocos 

representativos do limite de amputação, da artéria poplítea, da artéria tibial e da 

úlcera cutânea (FIG. 6). 

 

Figura 6 – Esquema representativo das regiões de onde foram 
provenientes os fragmentos eleitas para a avaliação morfológica e 
morfométrica  

Fonte: Adaptado de Arterial and Venous circulation of the legs. 
http://www.ohsu.edu/health/_resources/images/heart/ei_2399.gif 

 

Os blocos parafinados foram avaliados e em caso de necessidade, os 

fragmentos de tecido foram reincluídos e novos blocos parafinados foram 

confeccionados, de acordo com a rotina do Laboratório de Técnica Histológica do 

Serviço de Anatomia Patológica do Hospital Universitário Antônio Pedro. 
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Á partir das amostras incluídas em parafina, foi realizada a microtomia em 

micrótomo para parafina, marca Leica, modelo 2025, sendo obtidos para cada um 

dos casos, cortes histológicos seriados de 4 µm de espessura, em lâmina de vidro e 

submetidos à coloração Hematoxilina-eosina (HE). 

Para cada bloco de fragmento das artérias, além do corte para a 

confecção em lâmina em HE, um outro também foi confeccionado e submetido ao 

método de Weigert para identificar a lâmina elástica interna considerada para fins de 

análise; a estrutura limitante entre a parede da artéria e a luz do vaso e/ou placa 

ateromatosa. 

No caso dos fragmentos de úlcera, o fragmento selecionado para cada 

caso, foi aquele de melhor inclusão e que continha a borda e o leito da úlcera, no 

mesmo fragmento de tecido. Nestes casos, foram obtidos outros três cortes e 

depositados em lâminas silanizadas para posterior estudo imuno-histoquímica, com 

o uso dos anticorpos anti-CD34, anti-CD68 e anti-proteína S100 (TAB. 1).  

TABELA 1 – Relação entre o fragmento de tecido avaliado 
e o método empregado 

FRAGMENTO DE TECIDO MÉTODO EMPREGADO 

B1: Fragmento do limite da amputação 
Hematoxilina-eosina 

 

B2: Artéria Poplítea Hematoxilina-eosina 

Método de Weigert B3: Artéria Tibial 

B4: Úlcera cutânea 

Hematoxilina-eosina 

Anticorpo anti-CD34 

Anticorpo anti-CD68 

Anticorpo anti-proteína S100 
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Todas as lâminas coradas em HE foram avaliadas ao microscópio óptico de 

luz Labophot-2 Nikon, quanto aos critérios morfológicos. E, nos cortes histológicos 

da úlcera corados em HE, foi selecionada uma área representativa do leito e da 

borda e utilizada em todas as análises posteriores. 

 

4.2.3.1 Avaliação morfométrica do Limite da Amputação 

 A espessura da pele (epiderme + derme) foi medida em micrometro (µm), com 

a objetiva de 1,25x, numa escala de 2000 µm, em três regiões diferentes de maior, 

média e menor espessura. Utilizando a fórmula abaixo, foi calculada a média 

aritmética entre as três medidas e este valor foi considerado para posteriores 

análises como a espessura da pele no limite da amputação. 

Espessura da pele do limite da amputação = (medida da região mais espessa + 
medida da região de espessura média + medida da região menos espessa) / 3 

  

 

 

 

 

 

Figura 7 – Fotomicrografia da pele da região do limite da 

amputação de membro inferior, com as medidas de sua espessura. 

Caso 12. Objetiva 1,25x. 
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 Dessa forma, o valor considerado para fins de análise da espessura da pele 

do limite da amputação foi 2308,9 µm. 

 

 

4.2.3.2 Avaliação morfométrica das Artérias Tibial e/ou Poplítea 

 Utilizando o sistema de captura de imagens composto por um microscópio 

Leica LMD 6000, objetiva 1,25x e Programa Leica Laser Microdissection versão 6.5, 

foi feita a delimitação da lâmina elástica interna do corte do vaso com o maior grau 

de obstrução e a imagem capturada. Identificada a lâmina elástica interna, foi 

possível definir a luz original, considerando a medida da área delimitada pela lâmina 

elástica interna da artéria analisada. No mesmo programa, foi feito o contorno da luz 

residual do vaso e o calculo da área obstruída. Uma nova imagem do vaso foi 

capturada (FIG. 8). O grau de obstrução calculado com o uso das fórmulas abaixo: 

 

Espessura da pele limite da amputação = (2389,8 + 2353,4 + 2183,6) / 3 

Espessura da pele limite da amputação = 2308,9 µm 
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Figura 8 – Fotomicrografia da artéria tibial com placa 

ateromatosa obstruindo parcialmente a sua luz. Avaliação do 

grau da obstrução arterial. Método de Weigert. Caso 9. 

Objetiva 1,25x. 

 

Área da obstrução arterial = medida da área da luz original do vaso – medida da 
área da luz residual do vaso 

 

Grau de obstrução arterial = (medida da área da obstrução arterial x 100) / 
medida da área da luz original do vaso 

 

É importante salientar que para análise dos valores gerados foi considerado, 

de cada uma das amputações, apenas o vaso com o maior grau de obstrução.  
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4.2.3.3 Avaliação morfométrica da úlcera 

 A espessura da pele (epiderme + derme) foi medida em µm, com a objetiva de 

1,25x, numa escala de 2000 µm, em três regiões diferentes, de maior, média e 

menor espessura da pele da borda da úlcera (FIG. 9). Utilizando a fórmula abaixo, 

foi calculada a média aritmética entre as três medidas e este valor foi considerado 

para posteriores análises como a espessura da pele da borda da úlcera.  

Espessura da pele da borda da úlcera = (medida da região mais espessa + 
medida da região de espessura média + medida da região menos espessa) / 3 

 
 

 

Figura 9 – Fotomicrografia da pele da borda da úlcera com as 

medidas de sua espessura. (HE) Caso 12. Objetiva 1,25x. 
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4.2.4 IMUNO-HISTOQUÌMICA 

As lâminas previamente tratadas com substância adesiva silano (TAB. 2; 

Anexo II) receberam cortes de 4 µm de cada bloco contendo a região a ser 

analisada. Os fragmentos de úlcera foram estendidos nas lâminas previamente 

tratadas. A desparafinização dos cortes iniciou-se com a colocação das lâminas em 

estufa a 60 0C por 10 minutos, seguida pela imersão das lâminas em xilol a 60 0C, 

em estufa, por mais 10 minutos. Em seguida, em temperatura ambiente, as lâminas 

foram submetidas a quatro banhos de xilol de cinco minutos cada e hidratadas em 

dois banhos de álcool absoluto, dois banhos de álcool 90% de cinco minutos cada e 

em um banho de água por dois minutos. 

O bloqueio da peroxidase endógena foi realizado através da imersão das 

lâminas em solução de peróxido de hidrogênio a 3% por 30 minutos. Em seguida, as 

lâminas foram lavadas em água destilada. 

Para recuperação antigênica utilizou-se a solução de recuperação 

antigênica de citrato pH 6,0 comercial da marca DAKO (TAB. 2) diluída em água 

destilada 1/10.  

Com o objetivo de inibir ligações inespecíficas, os cortes de tecido foram 

incubados com uma solução de leite desnatado (Anexo II) em câmara úmida por 15 

minutos. 

 Os anticorpos primários concentrados foram diluídos em uma solução 

diluidora comercial da marca DAKO, pronta para uso, na concentração especificada 
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na tabela 2. As lâminas foram incubadas no anticorpo primário em câmara úmida a 

40C por aproximadamente 18 horas (durante a noite). 

No dia seguinte, as lâminas foram imersas em tampão de lavagem TBS-T 

em dois banhos de cinco minutos. Em seguida, os cortes foram incubadas por 20 

minutos com a “PROBE” para anticorpos de camundongo (CD34 E CD68) do kit 

MACH 4, lavados por 5 minutos em TBS-T e incubados por mais 30 minutos com 

polímero associado à enzimas peroxidase do kit MACH 4. Depois dois banhos de 

cinco minutos cada em tampão de lavagem TBS-T. 

Para revelação das lâminas utilizou-se o substrato cromógeno 

diaminobendizina (DAB), preparado na proporção de 1 gota em 1ml do diluidor do 

kit, por 5 minutos. 

Após lavagens em água destilada para retirada do excesso do cromógeno, 

os cortes foram contra-corados com Hematoxilina de Harris por 1 minuto e 30 

segundos e em seguida lavados em 2 banhos de água destilada, sendo que o 

terceiro continha seis gotas de hidróxido de amônia para conferir coloração azulada 

a Hematoxilina. 

Finalmente, procedeu-se a desidratação dos cortes em dois banhos de 

álcool a 90% (um minuto cada); dois banhos de álcool absoluto (um minuto cada) 

seguido de xilol (um minuto cada) para clarificação. As lâminas foram montadas com 

Enthellan para fixação das lâminas. Para cada reação foi utilizado controle negativo 

omitindo-se o anticorpo primário e controle positivo.  
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Os anticorpos utilizados nas reações de imuno-histoquímica foram anti-

proteína S-100, anti-CD34 e anti-CD68. As reações de imuno-histoquímica foram 

avaliadas ao microscópio óptico e a imunorreatividade foi considerada positiva 

quando houve marcação do endotélio vascular (CD34), de macrófagos (CD68) e de 

nervos (S-100). A avaliação do tecido de granulação será realizada através da 

análise do quantitativo de vasos, macrófagos e nervos para avaliarmos o processo 

de reparo tissular. 

 
Tabela 2 - Relação de reagentes comerciais utilizados nas reações 

 

Reagentes comerciais Diluição 
Clone ou 
Reagente 

Fornecedor 

Anticorpo Anti- CD34 1:250 - DAKO   

Anticorpo Anti- CD68 1:1200 - DAKO   

Anticorpo Anti- Proteína S-100 1:10.200 - DAKO   

Solução diluidora (Antibody 
diluent, with background 
reducing components) 

Pronta para 
uso 

S 3022 DAKO   

Solução recuperadora de 
antígeno (Target antigen 

retrieval solution) 

1:10 pH 6,0 DAKO 

  

Sistema de revelação 

MACH4 

pronto para 
uso 

 BIOCARE 

DAB+ (Liquid DAB PLUS 
substrate) CROMÓGENO 

1 gota para 
1 ml do 
diluente 

K 3468 DAKO 

 

Silano 

(3-aminopropriltrietoxisilato) 

- A 3648 SIGMA-USA 

Entellan® Pronto para 
uso 

107961 MERCK 
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4.2.4.1 Determinação da área a ser avaliada pela imuno-histoquímica 

 As imagens de todas as lâminas fotografadas utilizando o sistema de captura 

de imagens composto por um microscópio Nikon Eclipse E400 (Nikon, Tóqui, 

Japão), objetiva 2,5x, escala 1000µm, equipado com câmara CCD Evolution MP 

Color 5.0 (Media Cybernetics, Silver Spring, EUA) e o programa Image Pro-plus 4.5, 

da mesma região do fragmento, para as lâminas em HE e imuno-histoquímica. Para 

isso, de cada um dos casos, na lâmina corada pelo HE, foram identificadas 

estruturas que possibilitaram a marcação do mesmo campo nas lâminas de imuno-

histoquímica. Essa marcação foi feita primeiramente com um marcador para retro 

projetor da marca Pilot, ponta 1.0 mm; colocando-se uma lâmina não marcada em 

cima de uma lâmina marcada. Logo depois, a lâmina era levada ao microscópio e 

uma marcação mais precisa foi feita. 

Com a preocupação de avaliar em cada um dos casos, a mesma área em 

micrometro; optamos por selecionar dentre os 12 casos, o fragmento da úlcera 

menos espesso; isso porque, em alguns casos com a objetiva de 2,5x o fragmento 

não cabia, em sua espessura, em um único campo.  

O fragmento então considerado como o menos espesso, foi levado 

novamente ao microscópio com a objetiva de 2,5x e escala de 1000 µm para que 

sua imagem fosse capturada. Com o auxilio do instrumento de medida do programa 

Image Pro Plus versão 4.5, as medidas da largura do fragmento e da largura 

máxima alcançada de uma extremidade a outra da imagem do fragmento foram 

capturadas. 
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Por meio do programa PowerPoint do Office Windows 2003 foi feito um 

retângulo que teve como base as medidas capturadas na imagem da lâmina. Este 

retângulo foi construído levando-se a imagem da lâmina ao programa PowerPoint e 

traçando o retângulo exatamente em cima dos traços feitos para delimitar as duas 

medidas capturadas anteriormente. A área total do retângulo foi de 13147110,25 

µm2 (FIG. 10). 

 

 
(1) No Image Plus 

 

 
(3) No PowerPoint 

 

  
 

(2) No Image Plus 
 

 
(4) No PowerPoint 

  
 

Figura 10 – Demonstrativo do cálculo da área a ser avaliada em todos os fragmentos de 

úlcera. (HE). Caso 7. Objetiva 2,5x 
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Este mesmo retângulo foi utilizado para delimitar a mesma área em todas as lâminas 

de úlcera em todos os 12 casos. Para o posicionamento do retângulo, o limite 

superior de cada fragmento foi tomado como base. 

Com o retângulo definido e as imagens da lâmina da úlcera capturada no 

mesmo aumento, foi possível com o auxilio das ferramentas do PowerPoint, projetar 

a mesma área em todos os casos. Esta técnica permitiu avaliar a mesma medida em 

área (13147110,25 µm2) na totalidade dos casos 

  

 

Figura 11 – Demonstrativo da sobreposição do retângulo delimitador da área a 

ser avaliada no fragmento de tecido: (A) corado pelo HE, (B) imunomarcado 

pelo anti-CD34, (C)  imunomarcado pelo anti-CD68 e (D) imunomarcado pelo 

anti-proteína S100. Caso 4. Objetiva 2,5x. 

 

A B 

C D 
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4.2.4.2 Avaliação quantitativa dos vasos na úlcera cutânea 

A identificação dos vasos foi realizada utilizando o sistema de captura de 

imagens composto por um microscópio Nikon Eclipse E400 (Nikon, Tóqui, Japão), 

objetiva 20x, equipado com câmara CCD Evolution MP Color 5.0 (Media 

Cybernetics, Silver Spring, EUA) e o programa Image Pro-plus 4.5, em lâminas 

marcadas pelo anticorpo anti-CD34. Utilizando o programa PowerPoint, em cima do 

retângulo elaborado anteriormente com 13147110,25 µm2 de área, foram 

delimitados 18 retângulos idênticos; de modo que o somatório de todos fosse 

exatamente a mesma área e região analisados no HE; formando uma grade (FIG. 

12). 

 

 

Figura 12 – Esquema da grade delimitadora dos 18 

retângulos a serem analisadas, durante a quantificação 

dos vasos na úlcera cutânea. 

 

Com a objetiva de 20x e tendo como base a grade, foi sendo registrado 

em cada um dos campos o número de vasos identificados. A avaliação seguiu uma 

seqüência lógica, de modo a minimizar possíveis falhas durante a contagem. Os 
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campos foram avaliados na seguinte seqüência A1-B1-C1-C2-B2-A2-A3-B3-C3-C4-

B4-A4-A5-B5-C5-C6-B6-A6, ou seja, em ziguezague (FIG. 13). 

 

 

 

Figura 13 – Esquema da grade delimitadora dos 18 

retângulos a serem analisadas e a sequência utilizada na 

avaliação do número de vasos. 

 

 

Posteriormente, de forma a minimizar possíveis falhas na contagem, após a 

construção da grade, foi capturada a imagem da lâmina da úlcera no Image Pro Plus 

versão 4.5 com a objetiva de 2,5x, sobrepondo-se o retângulo base levando em 

consideração o mesmo posicionamento adotado para o HE. Posteriormente, a grade 

foi sobreposta e realizada a marcação de cada um dos vasos, contido em cada 

retângulo, com o recurso “Caneta Hidrográfica” do módulo “apresentação de slides” 

do PowerPoint (FIG. 14). A quantificação dos vasos neste caso, foi realizada no 

PowerPoint e não ao microscópio. 
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(1) Captura da imagem do fragmento 

 
(3) Sobreposição da grade 

  

 
(2) Sobreposição do retângulo 

 
(4) Marcação e quantificação dos vasos 

  

Figura 14 – Fragmento de tecido de ulcera com endotélio vascular imunomarcado pelo 

anticorpo anti-CD34 e o demonstrativa da técnica de contagem dessas estruturas. (HE). 

Caso 4. Objetiva 2,5x. 

 

 O número de vasos no fragmento foi exatamente o número de vasos obtidos 

com o somatório dos vasos presentes em cada uma das 18 regiões e não houve 

divergência entre as duas formas de contagem de vasos desenvolvidas para esse 

estudo. 
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Figura 15 - Imagens de fragmento de úlcera imunomarcado pelo anticorpo anti-CD34. (A) 

Campo de maior concentração de vasos, (B) Campo com um número intermediário de vasos 

e (C) campo sem nenhum vaso. Objetiva 40x 

 

4.2.4.3 Avaliação quantitativa dos nervos pelo anticorpo anti-proteína-S100 

 A avaliação do número de nervos foi realizada exatamente utilizando as duas 

estratégias empregadas na contagem dos vasos. O anticorpo utilizado foi o S-100. 

 Imagens das lâminas marcadas pelo anticorpo S-100 capturadas pelo 

programa Image Pro Plus 4.5, com uma objetiva de 40x. O primeiro representa o 

campo de maior concentração de nervos, o segundo de número intermediário e o 

terceiro, sem nenhum nervo. 

   

Figura 16 - Imagens de fragmento de úlcera imunomarcado pelo anticorpo anti-S100. (A) 

Campo de maior concentração de nervos, (B) Campo com um número intermediário de 

nervos e (C) campo sem nenhum nervo. Objetiva 40x 

 

A B C 
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4.2.4.4 Avaliação quantitativa dos macrófagos pelo anticorpo anti-CD68 

Os macrófagos foram imunomarcados pelo anticorpo anti-CD68. Sua 

contagem não foi considerando a mesma estratégia anterior, ressaltando que foram 

consideradas as quatro regiões com a maior concentração de macrófagos. Cada um 

dos macrófagos foi marcado com o recurso “Caneta Hidrográfica” do modulo 

“apresentação de slides” do programa Power Point. 

Imagens das lâminas marcadas pelo anticorpo anti-CD68 capturadas pelo 

programa Image Pro Plus 4.5, com uma objetiva de 40x. O primeiro representa o 

campo de maior concentração de macrófagos, o segundo de número intermediário e 

o terceiro, a menor quantidade de macrófagos. 

 

 

   

Figura 16 - Imagens de fragmento de úlcera imunomarcado pelo anticorpo anti-CD68. (A) 

Campo de maior concentração de macrófagos, (B) Campo com um número intermediário de 

macrófagos e (C) campo sem nenhum macrófago. Objetiva 40x 

 

 

 

A B C 
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5 RESULTADOS 

 

 

 Os dados obtidos serão apresentados de acordo com o desenvolvimento do 

estudo, a partir das informações contidas nas requisições médicas enviadas ao 

Serviço de Anatomia Patológica do Hospital Universitário Antônio Pedro/UFF em 

anexo aos produtos de amputação de membro inferior ou parte dele. Da amostra 

inicial foram selecionadas amputações provenientes de pacientes diabéticos e com 

ferida cutânea.  Dos casos que atenderam aos critérios de inclusão, realizou-se uma 

análise morfológica e morfométrica, para identificação de aspectos associados ao 

retardo de cicatrização das feridas.  
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5.1 PERFIL DOS PACIENTES QUE SOFRERAM AMPUTAÇÃO 

  

A análise dos dados demográficos relativos aos 138 pacientes que sofreram 

amputação de todo ou parte do membro inferior no Hospital Universitário Antônio 

Pedro, no período de janeiro de 2005 a dezembro de 2009, revelou um predomínio 

do sexo masculino (59,4%) sobre o sexo feminino (36,2%) e em seis casos a 

informação sobe o sexo não estava disponível (GRAF.3). 

 

 

Gráfico 3 - Distribuição dos pacientes que sofreram amputação de 
membro inferior no Hospital Universitário Antônio Pedro entre 
janeiro de 2005 e dezembro de 2009, por sexo. 

 

 

De 95 requisições com informações referentes à idade, a média foi de 67,2 

anos, variando de 20 a 98 anos e desvio padrão de 13,13. A maioria composta por 

homens (60%), com idade variando de 20 a 86 anos, média de 66,6 anos e desvio 
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padrão de 12,65 (GRAF.4). As mulheres representaram 40% dos casos, com idade 

variando de 46 a 98 anos, media de 68,2 anos e desvio padrão 13,94 (GRAF.X). 

  

 

 

 
Gráfico 4 – Pacientes amputados, relação entre sexo e idade 

 
 

TABELA 3 - Distribuição do número de pacientes amputados de acordo 
com sexo e a idade 

Sexo N 
Idade (anos) 

Média d.p.(*) Mínimo máximo Mediana i.i.q.(*) 

Masculino 57 66,6 12,65 20 86 68 14 

Feminino 38 68,2 13,94 46 98 68,5 22 

Ambos 95 67,2 13,13 20 98 68 17 

   (*) Para 43 pacientes (31,2% da amostra) não havia registro de idade (25 homens [30,5% dos homens] e 12 mulheres    
   [24,0% das mulheres]) 
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Gráfico 5 - Distribuição da freqüência das amputações por sexo e idade 

 

 

A informação da presença do diagnóstico médico de diabetes mellitus foi 

avaliada nas requisições médicas dos 138 casos. Destes, foi observado o 

diagnóstico de diabetes em 38 pacientes (27,5%) e nos demais casos, não havia 

registro sobre este diagnóstico. 
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5.1.1 Características da Amputação 

 

 Durante o período de coleta de dados, de janeiro de 2005 a dezembro de 

2009, foram realizadas 138 amputações de membro inferior ou parte dele. Destas, a 

maioria (46,4%) ocorreu no ano de 2006, seguida por 32 casos (23,2%) em 2005, 15 

casos (10,9%) em 2007, 18 casos (13,0%) em 2009 e 9 casos (6,5%) em 2008 

(GRAF. 6). 
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Gráfico 6 - Distribuição do número de pacientes amputados de 

acordo com o ano do procedimento. 

 
 
 
 

 As amputações ocorreram em diferentes níveis do membro inferior, desde o 

nível do pododáctilo até o suprapatelar; este último representado pela maioria, com 

um número de 77 casos (55,9%). Em segundo lugar, 26 casos (18,8%) em nível de 

pododáctilos, seguido pelo antepé com 21 casos (15,2%), quatro casos de 
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infrapatelar e três casos (2,2%) de médio-pé.  Com relação a lateralidade, 68 casos 

(49,2%) sofreu amputação no membro inferior esquerdo e 56 (40,6%), no membro 

inferior direito. Houve um caso de amputação de ambos os membros em nível 

suprapatelar e outro em pododáctilo. Em sete casos houve a amputação em um dos 

membros inferiores contudo, não havia informações indicando a lateralidade (TAB. 

4). 

 

TABELA 4 - Distribuição do número de pacientes amputados de acordo com 
nível da amputação. 

Nível da amputação 
Número (%) de 

pacientes 
Direito Esquerdo Ambos Indeterminado 

Suprapatelar 77 (55.9) 28 48 1 0 

Pododáctilo 26 (18,8) 12 9 1 4 

Antepé 21 (15,2) 11 9 0 1 

Infrapatelar 4 (2,9) 4 0 0 0 

Médio-pé 3 (2,2) 1 2 0 0 

Sem informação 7 (5,2) - - - - 

Total 138 (100,0) 56 (40,6%) 68 (49,2%) 2 (1,4%) 5 (3,6%) 

 

 

  

5.1.2 Lesões Cutâneas no Membro Amputado 

 

 Do total de 138 amputações, 99 (71,8%) apresentaram lesões que foram 

classificadas quanto ao tipo, número e localização. O tipo de lesão (TAB. 5) foi 
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classificada pelos médicos patologistas que fizeram a macroscopia, no Serviço de 

Anatomia Patológica do HUAP, como úlcera (66,7%), ferida cirúrgica (10,2%), lesões 

descamativas (5,1%) e lesões bolhosas (4,1%).  É importante ressaltar que algumas 

amputações apresentaram mais de um tipo de lesão. A média do número de lesões 

foi de 1,6 lesões por amputação com desvio padrão de 0,94 e variação de uma até 

seis feridas (TAB. 6, 7). Em relação à região anatômica das lesões relatadas nas 99 

amputações, oito (8,1%) apresentavam feridas em mais de uma região (pé, perna 

e/ou coxa). Em 69,7% apresentou lesões na perna, 34,3% no pé e apenas 3% na 

coxa (TAB. 8).  

TABELA 5 - Distribuição do número amputações de acordo 
com o tipo de lesão presente no membro amputado. 

 
 

(*) Base percentual: 99 casos com registro de ferida (alguns pacientes apresentaram mais de 
um tipo de ferida: um caso de lesão bolhosa e três casos de úlcera estiveram associados a 
lesão cirúrgica)  

 
 

 

 

 

TABELA 6 - Média e mediana do número de lesões por amputação. 

n 
Número de feridas por paciente 

Média d.p.(*) mínimo máximo mediana i.i.q.(*) 

71 1,6 0,94 1 6 1 1 

                                (*) Inclui os 71 registros com quantidade precisa de feridas. 

 

Tipo de Lesão 
Número de 

amputações 
Percentual % (*) 

Úlcera 66 66,7 

Ferida cirúrgica 10 10,2 

Lesões descamativas 5 5,1 

Lesões bolhosas 4 4,1 

Sem informação 18 18,4 
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TABELA 7 - Distribuição do número de lesões por amputação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

TABELA 8 - Distribuição de lesões nos membros amputados de acordo a 
localização     anatômica. 

Localização Número de pacientes Percentual (*) 

Pé 34 34,3 

Perna 69 69,7 

Coxa 3 3,0 

Sem informação 1 1,0 

        (*) – Base percentual:  99 pacientes 
 
 

  
 
 

 Em 28 (20,3%) das 138 requisições avaliadas, identificou-se o relato de 

amputação prévia no membro considerado, seja em nível de pododáctilo, pé ou 

infrapatelar. Quanto ao nível da amputação, ao nível dos pododáctilos foi 53,5%, 

seguido pelo nível do antepé (21,4%), médio-pé (10,7%), pé (10,7%) e infrapatelar 

(3,7%). 

Número de lesões Número de pacientes Percentual % 

1 41 57,7 

2 18 25,4 

3 10 14,1 

4 1 1,4 

6 1 1,4 

Total 71 100,0 
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Figura 17 – Nível da amputação prévia no membro 

considerado 

 

5.1.3 Tentativa de Revascularização 

 Quando considerados apenas os pacientes que sofreram amputação em nível 

suprapatelar (n=77); houve tentativa de revascularização por meio de cirurgia aberta 

em 11,7% destes casos (n=9). Em 88,3% (n=68), não havia nenhum sinal da 

tentativa de revascularização.  

 

TABELA 9 - Distribuição do número de pacientes amputados 
de acordo a presença de tentativa de revascularização por 

cirurgia aberta no membro considerado. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Tentativa de 
revascularização 

Número de 
pacientes 

Percentual % 

Sim 9 11,7 

Não 68 88,3 

Total 77 100,0 
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5.2 PERFIL DOS PACIENTES AMPUTADOS DIABÉTICOS 

 

Dos 38 pacientes diabéticos amputados, 58% (n=22) eram do sexo masculino  

58% (n=22) e 42% (n=16), do sexo feminino (GRAF. 7). 

 

SEXO

42%

58%

Feminino

Masculino

 

Gráfico 7 - Distribuição dos pacientes diabéticos que sofreram 
amputação de membro inferior no Hospital Universitário Antônio 
Pedro entre janeiro de 2005 e dezembro de 2009, por sexo. 

 

Nas 95 requisições com informações referentes a idade, a média foi de 65,3 

anos, variando de 44 a 88 anos e desvio padrão de 10,94. Em 59% (n=22) das 

amputações realizadas em homens, a idade variou de 44 a 83 anos, média de 66, 

mediana de 66 e desvio padrão de 10,68. Em 41% (n=16) dos casos de mulheres 

amputadas, a idade variou de 49 a 88 anos, media de 64,6, mediana de 61 e desvio 

padrão de 11,59 (TAB. 10).  



88 
 

 

TABELA 10 - Distribuição do número de pacientes diabéticos 
amputados de acordo com sexo e a idade 

Sexo N 
Idade (anos) 

média d.p.(*) mínimo máximo mediana 

Masculino 22 66,1 10,68 44 83 66 

Feminino 16 64,6 11,59 49 88 61 

Ambos 38 65,3 10,94 44 88 63 

   (*) Para 12 pacientes (31,6% da amostra) não havia registro de idade (9 homens [23,7% dos homens] e 3 mulheres    
   [7,9% das mulheres]). 

 

 

5.2.1 Características da Amputação 

 

Em relação a distribuição das amputações de acordo com o ano de realização 

do procedimento, dos 38 casos de diabéticos, em 36,9% (n=14) a amputação 

ocorreu no ano de 2006, seguida 31,5% (n=12) em 2005, 18,4% (n=7) em 2007, 

10,5% (n=4) em 2009  e  2,6% (n=1) em 2008 (GRAF. 7). 
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Gráfico 7 - Distribuição do número de pacientes diabéticos 
amputados de acordo com o ano do procedimento. 

 

 

5.2.1.1 Nível e Lateralidade da amputação 

 

Das amputações realizadas nos diabéticos, elas também ocorreram em 

diferentes níveis do membro inferior, desde o pododáctilo até a região suprapatelar; 

esta última representada por 44,7% (n=17). Em segundo lugar, 23,7% (n=9) em 

nível de pododáctilos, seguido pelo antepé com 21,1% (n=8), 5,3% (n=2) no médio-

pé e 2,6% (n=1) na região infrapatelar.  Com relação a lateralidade, 58% (n=22) 

casos sofreu amputação no membro inferior direito e 42% (n=13), no membro 

inferior esquerdo. Houve um caso de amputação de ambos os membros em nível da 

região suprapatelar. Em três casos houve a amputação em um dos membros 

inferiores, dois em nível de pododáctilos e um de médio-pé, contudo, não havia 

informações indicando a lateralidade (TAB. 11). 
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TABELA 11 - Distribuição do número de pacientes diabéticos 
amputados de acordo com nível da amputação. 

Nível da amputação Número (%) de pacientes Direito Esquerdo 

Suprapatelar 17 (44,7%) 9 8 

Pododáctilo 9 (23,7%) 5 2 

Antepé 8 (21,1%) 5 3 

Infrapatelar 1 (2,6%) 1 0 

Médio-pé 2 (5,3%) 1 0 

Sem informação 1 (2,6%) 1 0 

Total 38 (100,0%) 22* 13* 

* Em três casos, dois com amputação em nível de pododáctilo e um em nível de médio-pé, a lateralidade 
foi indeterminada. 

  

5.2.2 Lesões Cutâneas no Membro Amputado 

 

 Do total de 38 amputações em pacientes diabéticos, 76,3% (n=29) apresentou 

lesões que foram classificadas quanto ao tipo, número, e localização. Tivemos 

18,4% (n=7) casos com ausência de lesão no membro amputado e 5,3% (n=2) 

casos sem informação. Quanto ao tipo de lesão (TAB. 12), em 93,1% (n=27) era 

úlcera, ferida cirúrgica em 6,9% (n=2) casos, lesões bolhosas em 6,9% (n=2) casos 

e 3,4% (n=1) caso, lesão descamativa.  Além disso, em 10,3% (n=3) amputações 

apresentaram mais de um tipo de lesão.  
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TABELA 12 - Distribuição do número amputações de acordo 
com o tipo de lesão presente no membro amputado. 

 
 

(*) Base percentual: 29 casos com registro de ferida (alguns pacientes apresentaram mais de 
um tipo de lesão: um caso de lesão bolhosa associada com úlcera, um caso de ferida cirúrgica 
com lesão descamativa e um caso de ferida cirúrgica com lesão bolhosa)  

 
 

 

A média de lesões por amputação foi de 1,6 com desvio padrão de 0,8, 

mediana de uma e variação de uma até quatro feridas (TAB. 13, 14). Em 58,3% 

(n=14), apresentou uma lesão no membro considerado, seguido de 29,2% (n=7) 

casos com duas lesões, 8,3% (n=2) casos com três lesões e 4,2% (n=1) caso com 

quatro lesões. Em relação à região anatômica das lesões relatadas, em 34,5% 

(n=29) dos casos, 34,5% (n=10) apresentou feridas em mais de uma região 

(infrapatelar e pé). Em 79,3% (n=23) dos casos a localização das lesões foi no pé e 

34,5% (n=10), na região infrapatelar.  

 

TABELA 13 - Média e mediana do número de lesões por amputação. 

N 

Número de feridas por paciente 

Média d.p.(*) Mínimo Máximo Mediana 

24 1,6 0,8 1 4 1 

                                (*) Inclui os 24 registros com quantidade precisa de feridas. 

 
 
 

 
 
 
 

Tipo de Lesão 
Número de 

amputações 
Percentual % (*) 

Úlcera 27 93,1 

Ferida cirúrgica 2 6,9 

Lesões descamativas 1 3,4 

Lesões bolhosas 2 6,9 

Sem informação 0 0 
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TABELA 14 - Distribuição do  número de lesões por caso de amputação. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
(*) Base percentual de 24 casos já que, cinco casos apresentaram um número impreciso de lesões 
(várias). 

 

 
 

 
 
 

5.2.3 Amputação Prévia no Membro Considerado 

Dos 38 casos de amputação em diabéticos, em 21,0% (n=8) houve relato de 

amputação prévia no membro considerado; em nível de pododáctilo 10,5% (n=4) 

casos e do pé com 7,9% (n=3) casos. 

 

5.2.4 Tentativa de Revascularização 

Foram considerados os 17 casos de amputação em nível suprapatelar, dos 

quais em 18% (n=3) casos houve tentativa de revascularização e todos estes casos 

eram do sexo feminino, com idade variando de 49 a 61 anos. Em 70% (n=12), não 

houve tentativa de revascularização e em 12% (n=2) dos casos, não havia 

informação à respeito. 

 

 

Número de lesões Número de pacientes Percentual (*) 

1 14 58,3 

2 7 29,2 

3 2 8,3 

4 1 4,2 

Total 24 100,0 
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Gráfico 8 - Distribuição dos pacientes diabéticos que sofreram 
amputação de membro inferior no Hospital Universitário Antônio 
Pedro entre janeiro de 2005 e dezembro de 2009, por avaliação da 
tentativa de revascularização. 

 

 

 
 

5.3 AVALIAÇÃO MORFOLÓGICA E MORFOMÉTRICA 

 

 Os dados referentes às avaliações morfológica e morfométrica das 12 

amputações de diabéticos serão apresentados primeiramente de forma isolada, 

levando-se em consideração consecutivamente a espessura da pele na região 

considerada, limite da amputação, espessura da pele da borda da úlcera, número de 

vasos sanguíneos, número de nervos, número de macrófagos e o grau de obstrução 

arterial. Posteriormente, os pontos abordados de forma isolada serão relacionados 

para identificação de aspectos associados ao retardo de cicatrização das feridas.  
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 É importante salientar que o fragmento de tecido utilizado para a contagem do 

número de vasos, nervos e macrófagos foi procedente da borda e leito da úlcera 

cutânea. 

 

5.3.1 Espessura da Pele do Limite da Amputação 

 Na análise morfométrica pela coloração hematoxilina e eosina foi feita a 

medida da pele (epiderme + derme), nas regiões mais espessa, de espessura 

intermediária e menos espessa (FIG. 18). A espessura da pele do limite das 

amputações de mulheres variou de 1148,40 µm a 2308,93 µm, com uma média de 

1891,08 µm. No caso dos homens, de 1949,07 µm a 4573,37 µm, com uma média 

de 2854,82 µm. A espessura da pele do limite da amputação do sexo masculino foi 

superior a do feminino em 963,74 µm. Quando ambos os sexos são analisados 

juntamente, a média da espessura foi de 2372,95 µm, mediana de 2076,43 µm e 

desvio padrão de 987 µm (TAB. 15). 

 Nos casos de amputação no sexo feminino, a espessura da pele na região 

menos espessa variou de 909,8 µm a 2183,6 µm; na de espessura intermediária de 

982,6 µm a 2353,4 µm; e, na região mais espessa de 1552,8 µm a 3299,6 µm. 

Nos casos de amputação no sexo masculino, a espessura da pele na região 

menos espessa variou de 994,7 µm a 3202,6 µm; na de espessura intermediária de 

1480,0 µm a 3869,8 µm; e, na região mais espessa de 2025,9 µm a 6854,0 µm. 
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Figura 18 - Fotomicrografia da pele da região do limite da amputação 
de membro inferior, com as medidas de sua espessura. Caso 12. 
Objetiva 1,25x. 

 

TABELA 15 – Espessura da pele do limite da amputação 

 

N S Menor Intermediária Maior Média 

4 

F
E

M
IN

IN
O

 

909,8 982,6 1552,8 1148,40 

2 1261,6 1589,1 1722,6 1524,43 

3 1298,0 1940,9 2353,4 1864,10 

10 1831,8 2147,2 2632,4 2203,80 

12 1637,7 1953,1 3299,6 2296,80 

11 2183,6 2353,4 2389,8 2308,93 

1 

M
A

S
C

U
L
IN

O
 

1807,5 2013,8 2025,9 1949,07 

5 994,7 1480,0 2680,9 1718,53 

8 1783,2 1868,2 2159,3 1936,90 

7 2887,2 3214,7 3578,6 3226,83 

9 3202,6 3663,5 4306,5 3724,20 

6 2996,3 3869,8 6854,0 4573,37 

  MÉDIA 2372,95 

  MEDIANA 2076,43 
 
  DESVIO PADRÃO 987 

  SEXO MÉDIA 

  FEMININO 1891,08 

  MASCULINO 2854,82 

  DIFERENÇA ENTRE OS SEXOS (M-F) 963,74 
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5.3.2 Espessura da pele da borda da úlcera cutânea 

 Em 50% dos casos de amputação do membro inferior de homens e de 

mulheres foi possível medir a espessura do fragmento de tecido retirado da úlcera, 

tendo como limite inferior a hipoderme. Nestes casos, a média da espessura foi de 

2233,41µm, mediana de 1769,12 µm e desvio padrão de 623,0 µm. Quando 

analisados separadamente os casos de amputações no sexo masculino e os no 

sexo feminino, a espessura foi maior 597,07 µm no sexo feminino quando 

comparada com o sexo oposto, variando de 1451,6 µm a 3052,9 µm; enquanto no 

sexo masculino variou de 1370,8 µm a 1856,1 µm (TAB. 16). 

TABELA 16 – Espessura da pele do limite da amputação 
 

N S Menor Intermediária Maior Média 

2 

F
E

M
IN

IN
O

 

873,4 1273,7 2207,8 1451,6 

10 1261,6 2171,4 3154,0 2195,7 

11 2875,0 3093,4 3190,4 3052,9 

1 

M
A

S
C

U
L
IN

O
 

1164,6 1346,5 1601,3 1370,8 

6 1261,6 1601,3 2183,6 1682,2 

7 1699,9 1822,3 2046,0 1856,1 

  MÉDIA 1934,88 

  MEDIANA 1769,12 

  DESVIO PADRÃO 623 

  SEXO MÉDIA  

  FEMININO 2233,41 

  MASCULINO 1636,34 

  DIFERENÇA ENTRE OS SEXOS (M-F) 597,07 
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5.3.3 Contagem de vasos sanguíneos – anticorpo anti-CD 34 

O número de vasos no sexo feminino variou de 50 a 434, com uma média de 

238,17, e para o masculino de 14 a 300 vasos, com média de 136,83. A diferença 

entre as médias do número de vasos de mulheres e homens foi de 101,33 vasos; 

com valor superior para o sexo feminino. Para as 12 amputações, a média do 

número de vasos foi de 188, mediana de 187 e desvio padrão de 133 (TAB. 17). 

 

  

Figura 19 - Imagens de fragmento de úlcera com endotélios vasculares 

imunomarcados pelo anticorpo anti-CD34. Objetiva 40x. 

 

Levando em consideração o número de vasos e a sua maior freqüência nas 

regiões consideradas como “soma A” (mais superficial), “soma B” (intermediária) e 

“soma C” (logo abaixo), em seis dos casos a maior quantidade de vasos foi 

encontrada na região “soma C”, seguida da região “soma A” com quatro casos e 

“soma B” com dois casos (FIG. 20). 
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Figura 20 – Esquema representativo das regiões consideradas Soma A, 

Soma B e Soma C, utilizadas na quantificação de vasos imunomarcados. 

TABELA 17 – Número de vasos imunomarcados pelo anticorpo 

anti-CD34 

N S SOMA A SOMA B SOMA C TOTAL 

2 

F
E

M
IN

IN
O

 

25 116 159 300 

3 1 122 126 249 

4 49 153 109 311 

10 132 169 133 434 

11 51 27 7 85 

12 0 6 44 50 

1 

M
A

S
C

U
L
IN

O
 

114 39 47 200 

5 2 37 45 84 

6 0 3 11 14 

7 53 50 71 174 

8 49 0 0 49 

9 119 97 84 300 

MÉDIA 188 

MEDIANA 187 

DESVIO PADRÃO 133 

SEXO MÉDIA 

FEMININO 238,17 

MASCULINO 136,83 

DIFERENÇA ENTRE OS SEXOS (F-M) 101,33 

A1 

B1 

C1 

A2 A4 A5 A6 

B4 

A3 

B5 B6 B2 B3 

C2 C4 C5 C6 C3 
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5.3.4 Contagem de nervos – anticorpo anti-proteína S100 

 A quantidade de nervos variou de 3 a 8 no sexo feminino, com média de 5,17 

e no sexo masculino, de 0 a 11, com média de 6,83. A diferença entre a média do 

número de nervos de ambos os sexos não alcança dois nervos, sendo de 1,67. 

Quando todos os casos são analisados juntos, ou seja, sem fazer distinção entre os 

sexos, a média é de 6 nervos, mediana de 5 e desvio padrão de 3 (TAB. 18). 

 Ao observar de forma isolada o trecho mais superficial de cada um dos 

fragmentos, nomeado neste estudo como “soma A”, nenhum nervo foi encontrado e 

em 50% (n=6) dos casos, a ausência de nervos permaneceu no trecho logo abaixo, 

nomeado de “soma B”. Já no trecho mais profundo, “soma C”, em 25% (n=3) dos 

casos nenhum nervo foi identificado. E, em um caso, não havia nenhum nervo em 

nenhum dos três trechos do fragmento. 

 

  

Figura 21 – Imagens de fragmento de úlcera com nervos imunomarcados 

pelo anticorpo anti-proteína S100. Objetiva 40x 
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TABELA 18 – Número de nervos imunomarcados pelo 

anticorpo anti-proteína S100 

N S SOMA A  SOMA B SOMA C TOTAL 

2 

F
E

M
IN

IN
O

 

0 5 0 5 

3 0 0 5 5 

4 0 0 3 3 

10 0 1 3 4 

11 0 2 6 8 

12 0 0 6 6 

1 

M
A

S
C

U
L
IN

O
 

0 5 6 11 

5 0 0 5 5 

6 0 4 0 4 

7 0 4 6 10 

8 0 0 0 0 

9 0 0 11 11 

  MÉDIA 6 

  MEDIANA 5 

  DESVIO PADRÃO 3 

  SEXO MÉDIA 

  FEMININO 5,17 

  MASCULINO 6,83 

  DIFERENÇA ENTRE OS SEXOS (M-F) 1,67 

 

 

5.3.5 Contagem de macrófagos – anticorpo anti-CD68 

 A contagem de macrófagos foi realizada nos quatro campos de maior 

concentração de macrófagos dentre os 18 campos delimitados na área selecionada 

para a avaliação microscópica. Desta forma, a média de foi de 756 macrófagos, 

mediana de 571 e desvio padrão de 584. 
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 Analisando separadamente a média de macrófagos em relação ao sexo, o 

feminino apresentou uma média superior a duas vezes a média do sexo masculino, 

respectivamente 1012,67 e 500,17 , com uma diferença de 512,50 macrófagos. É 

importante mencionar que apesar do critério para eleição dos quatro campos para a 

realização da contagem do número de macrófagos ter sido os campos com a maior 

concentração de macrófagos, em um dos casos não havia nenhum macrófago em 

15 campos. Dessa forma, em um dos quatro campos selecionados não havia 

nenhum macrófago. Este caso apresentou também, quando comparado com os 

outros 11 casos, a menor média para a quantidade de vasos (14), de macrófagos 

(72) e um dos maiores graus de obstrução arterial (98,1%) (TAB. 19).  

 

 

  

Figura 22 – Imagens de fragmento de úlcera com macrófagos 

imunomarcados pelo anticorpo anti-CD68. Objetiva 40x 
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TABELA 19 – Número de macrófagos imunomarcados pelo 

anticorpo anti-CD68 

N S CAMPO 1 CAMPO 2 CAMPO 3 CAMPO 4 TOTAL 

2 
F

E
M

IN
IN

O
 

149 125 204 176 654 

3 543 570 546 610 2269 

4 338 381 358 316 1393 

10 164 212 265 318 959 

11 168 98 155 104 525 

12 41 108 56 71 276 

1 

M
A

S
C

U
L
IN

O
 

136 131 117 96 480 

5 164 114 146 156 580 

6 0 28 36 8 72 

7 127 326 278 137 868 

8 188 103 118 154 563 

9 102 87 112 137 438 

MÉDIA 756 

MEDIANA 571,5 

DESVIO PADRÃO 584 

SEXO MÉDIA  

FEMININO 1012,67 

MASCULINO 500,17 

DIFERENÇA ENTRE OS SEXOS (F-M) 512,50 

 

5.3.6 Grau de obstrução arterial – Método de Weigert 

 O grau de obstrução arterial variou no sexo feminino de 72,7% a 98,2%, com 

uma média de 85,51%, e no sexo masculino de 47,4% a 100%, com uma média de 

71,77%. Sendo assim, o sexo feminino apresentou um grau de obstrução em média 

14,74% maior do que o masculino. Considerando o grupo (n=12), a média foi de 

84,6% de obstrução arterial e a mediana de 92,2%. 
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TABELA 20 – Avaliação do grau de obstrução arterial 

N S 
Luz o 

Original 
Luz  

Residual 
Obstrução 

Arterial 
Grau de  

Obstrução 

2 

F
E

M
IN

IN
O

 

47411114 853730 46557384 98,2% 

3 1424469 126254 1298215 91,1% 

4 779805 212947 566858 72,7% 

10 1833338 434783 1398555 76,3% 

11 8827237 1320123 7507114 85,0% 

12 16174796 690608 15484188 95,7% 

1 

M
A

S
C

U
L
IN

O
 

8438711 147661 8291050 98,3% 

5 4206242 1711466 2494776 59,3% 

6 14301523 266654 14034869 98,1% 

7 9373063 0 9373063 100,0% 

8 17757066 1193744 16563322 93,3% 

9 11445074 6016795 5428279 47,4% 

MÉDIA 84,6% 

MEDIANA 92,2% 

SEXO MÉDIA 

FEMININO 86,51% 

MASCULINO 71,77% 

DIFERENÇA 14,74% 
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5.3.7 Descrição estatística 

 

De um modo geral, a espessura da pele na região considerada como o limite 

da amputação e o número de nervos foram maiores no sexo masculino do que no 

feminino. Já a espessura da pele da borda da úlcera, o número de vasos, o grau de 

obstrução arterial e o número de macrófagos foram maiores no sexo feminino 

(GRAF. 9). 
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Gráfico 9 – Comparação entre as avaliações histológicas e o sexo dos pacientes 

diabéticos amputados
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TABELA 21- Descrição estatística (n = 12) 
 

Variável Média d.p. (*) mínimo máximo mediana i.i.q. (*) 

Espessura da pele – limite 

Maior espessura 2963,0 1457,8 1552,8 6854,0 2511,1 1346,5 

Média espessura 2256,4 883,9 982,6 3869,8 1983,4 1055,4 

Menor espessura 1889,5 775,73 909,8 3202,6 1795,4 1255,6 

Média da Espessura 2563,0 1523,0 1148,0 6854,0 2076,4 976,6 

Número de vasos 

Terço superior 49,6 48,54 0 132 49 82 

Terço médio 68,2 60,29 0 169 44,6 102,5 

Terço inferior 69,7 53,02 0 159 59 90 

Total de vasos 187,5 133,09 14 434 187 233 

Número de nervos 

Terço superior 0 0 0 0 0 0 

Terço médio 1,8 2,14 0 5 0,5 4 

Terço inferior 4,2 3,25 0 11 5 4,5 

Total de nervos 6,0 3,38 0 11 5 5 

Número de macrófagos 

Campo 1 176,7 141,69 0 543 156,5 63,5 

Campo 2 190,2 157,52 28 570 119,5 168,5 

Campo 3 199,2 144,26 36 546 150,5 157 

Campo 4 190,2 159,67 8 610 145,5 146 

Total de macrófagos 756,4 584,36 72 2269 571,5 454,5 

Obstrução arterial – método de Weigert 

Luz do vaso 11831036,5 12581625,88 779805 47411114 9100150 12218370 

Luz residual 1081230,4 1646456,31 0 6016795 562695,5 1076630 

Obstrução arterial 10749806,1 12593564,89 566858 46557384 7899082 12812863 

Grau de obstrução 84,6 17,2 47,4 100 85,8 23,7 

(*) – d.p.: desvio padrão; i.i.q.: intervalo interquartílico com base nas juntas de Tukey 



106 
 

5.3.8 Avaliação Morfológica 

  

TABELA 22 – Resultados dos Aspectos Morfológicos 

N REGISTRO SEXO NIVEL LATERAL. 
ESPESSURA 
PELE LIMITE 

(µm) 

BORDA E LEITO DA LESÃO ULCERADA 
MASSAS 

DE 
BACTÉRIAS 

NECROSE ISQUÊMIA 
DE PELE E 

SUBCUTÂNEO 

NÚMERO 
DE 

VASOS 

NÚMERO 
DE 

NERVOS 

NÚMERO DE 
MACRÓFAGOS 

1 B05-1908 M Suprapatelar Esquerda 1949,07 + 200 11 480 - 

2 B05-4200 F Suprapatelar Direita 1524,43 + 300 5 654 - 

3 B05-4838 F Infrapatelar Direita 1864,10 + 249 5 2269 - 

4 B06-2938 F Suprapatelar Direita 1148,40 + 311 3 1393 - 

5 B06-3127 M Suprapatelar Esquerda 1718,53 + 84 5 580 - 

6 B06-3510 M Suprapatelar Esquerda 4573,37 + 14 4 72 + 

7 B06-4298 M Suprapatelar Direita 3226,83 + 174 10 868 + 

8 B06-4801 M Suprapatelar Direita 1936,90 + 49 0 563 - 

9 B07-1132 M Suprapatelar Esquerda 3724,20 + 300 11 438 + 

10 B07-2450 F Suprapatelar Esquerda 2203,80 + 434 4 959 - 

11 B07-4322 F Suprapatelar Esquerda 2308,93 + 85 8 525 - 

12 B09-2155 F Suprapatelar Direita 2296,80 + 50 6 276 + 

(+) Presente; (-) Ausente
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TABELA 23 – Resultados dos Aspectos Morfológicos 

N REGISTRO SEXO NIVEL LATERAL. 

AVALIAÇÃO DA ARTÉRIA TIBIAL / POPLÍTEA 

ATEROSCLEROSE 
OBSTRUÇÃO 

ARTERIAL 
(%) 

CALCIFICAÇÃO 
INTRAMURAL 

TROMBO 
SINAIS DE 

RECANALIZAÇÃO 

1 B05-1908 M Suprapatelar Esquerda + 98,3 - + + 

2 B05-4200 F Suprapatelar Direita + 98,2 + + + 

3 B05-4838 F Infrapatelar Direita + 91,1 + - + 

4 B06-2938 F Suprapatelar Direita + 72,7 - - - 

5 B06-3127 M Suprapatelar Esquerda + 59,3 + + + 

6 B06-3510 M Suprapatelar Esquerda + 98,1 - - + 

7 B06-4298 M Suprapatelar Direita + 100,0 + + - 

8 B06-4801 M Suprapatelar Direita + 93,3 + - + 

9 B07-1132 M Suprapatelar Esquerda + 47,4 + - - 

10 B07-2450 F Suprapatelar Esquerda + 76,3 + + + 

11 B07-4322 F Suprapatelar Esquerda + 85,0 + + + 

12 B09-2155 F Suprapatelar Direita + 95,7 + + + 

(+) Presente; (-) Ausente
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6 DISCUSSÃO 

 

O crescimento em progressão geométrica do número de diabéticos na 

população mundial e brasileira justifica os esforços para compreender os processos 

cutâneos envolvidos no retardo da cicatrização de feridas nestes pacientes e que 

acabam contribuindo para o grande número de amputações não traumáticas. 

Outro importante aspecto a ser discutido e que reforça a necessidade de 

mais estudos que abordem a cicatrização em pacientes diabéticos, é que apesar do 

grande número de estudos encontrados nas bases de dados que tem como descritor 

o termo “Diabetes Mellitus”; após uma análise mais detalhada de seus títulos e 

resumos, a grande maioria deles não coincidem com a questão desta investigação. 

Muitas investigações observadas não estão relacionadas com o processo de 

cicatrização cutânea e, grande parte dos trabalhos que abordam este tema é 
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desenvolvida de forma experimental utilizando para isso, ratos ou outros animais nos 

quais de diversas formas o diabetes foi induzido. 

São inúmeras as variáveis que participam da etiologia do Diabetes 

Mellitus e de suas complicações. Algumas são apontadas como fatores de risco para 

amputações e caracterizadas como sociodemográficas, ambientais, genéticas, falta 

de acesso aos serviços de saúde, duração da doença, hábitos de vida, 

hiperglicemia; sendo grande parte destes, passível de medidas de prevenção 

primária. Entretanto, o número de amputações por Diabetes Mellitus tem aumentado 

progressivamente (SPICHLER et al., 1998; MOSS et al., 1999). 

A possibilidade de uma amputação no paciente com diabetes que não 

percebe o estímulo vibratório é estimadamente, 15,5 vezes maior à daquele que 

percebe (REIBER et al., 1992). As associações entre a neuropatia periférica e a 

insuficiência arterial reforçam a necessidade da avaliação minuciosa de seus sinais, 

prática ainda não uniformemente adotada nos serviços de atendimento aos 

diabéticos (LAVERY, 1998; REVIRA, 1998). 

A realização de cuidados de enfermagem dos pés mediante a utilização 

de técnicas para a realização do curativo, respeitando os princípios da doença e a 

fisiologia da cicatrização de feridas, o controle metabólico e da infecção, podem 

interferir positivamente nos fatores de risco para as amputações de extremidades 

inferiores de diabéticos (KRASNER & KANE, 1997; ADA, 1999). 

Essas observações revelam a problemática e os desafios enfrentados a 

cada dia por profissionais de saúde, como médicos, enfermeiros e demais 
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educadores em diabetes, para interferir nos fatores de risco das amputações de 

extremidades inferiores de diabéticos e transformar esta difícil realidade. 

A nossa pesquisa mostrou que houve um predomínio no número de 

amputações no sexo masculino, quando comparado com o sexo feminino, durante 

os cinco anos investigados tanto no grupo de amputados relacionados às mais 

diversas etiologias quanto no grupo de pacientes diabéticos. Resultados 

semelhantes foram encontrados em outros estudos realizados no Rio de Janeiro 

(57,9%) (SPICHLER et al., 2004) e em Alagoas (57,2%) (PITTA et al., 2005).  

Os pés dos diabéticos devem ser examinados por profissionais de saúde 

pelo menos uma vez ao ano, e na presença de fatores de risco, a cada um a seis 

meses (BRASILEIRO et al., 2005). Estudo prospectivo realizado com sujeitos 

portadores de neuropatia evidenciou que 54,0% das úlceras eram devido a traumas 

causados pelos calçados (MCGILL et al., 2005). Diante disso, o maior número de 

amputações no sexo masculino pode estar relacionado ao maior cuidado do sexo 

feminino com os pés, assim como sua maior presença nos serviços de saúde, que 

pode favorecer o diagnóstico precoce da úlcera nos pés e o seu acompanhamento.  

Esta maior ocorrência de amputação no sexo masculino, também foi 

observada em outros estudos realizados no Brasil, contudo esta relação não está 

claramente definida na literatura (SPICHLER et al., 2004; PITTA et al., 2005).  

A maioria das amputações, em todos os casos e somente nos diabéticos, 

ocorreu acima dos 60 anos de idade, ou seja, entre os idosos, fato observado 

também na literatura e que reflete a evolução crônica da doença (SPICHLER et al., 
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2004; PITTA et al., 2005). Com isso, há pouca dúvida de que a maioria das 

complicações do diabetes está associada à exposição prolongada à hiperglicemia, e 

apesar da terapia e do bom controle clínico dos níveis de glicose no sangue que 

podem ser alcançados (VLASSARA et al., 1992; BUCALA & VLASSARA, 1995).  

Além disso, sabe-se que o diabetes afeta o metabolismo celular e tecidual de 

diferentes formas, contudo, o mecanismo exato destas alterações permanecem 

inexplicados (SLAVKIN, 1997 e CHITHRA et al., 1998). 

Estas mesmas amputações foram distribuídas de acordo com o ano do 

procedimento e a sequência observada foi a mesma para todos os casos juntos e 

para os casos somente de diabéticos.  No ano de 2006 foi realizado o maior número 

de amputações no HUAP, seguidos dos anos de 2005, 2007, 2009 e 2008. Não foi 

observada na literatura uma justificativa para um maior número de casos de 

amputações no ano de 2006.  E, de acordo com a literatura, o número de 

amputações vem aumentado progressivamente em pacientes diabéticos ao longo 

dos anos (SPICHLER et al., 1998; MOSS et al., 1999). 

Como no presente estudo, alguns autores encontraram um maior número 

de casos de amputação em nível suprapatelar, mais especificamente em coxa 

(MILMAN et al., 2001; SANTOS et al., 2006) e outros não encontraram diferenças no 

nível de amputação entre diabéticos e não diabéticos (DANGELSER et al., 2003; 

ROMAGNOLLI et al., 2003; SCHOFIELD et al., 2006). Quanto o fator causal, as 

amputações maiores estariam altamente associadas à doença vascular periférica 

tanto em diabéticos como em indivíduos não diabéticos (GLEAS, 2000; CALLE-

PASCUAL et al., 2001). E, as amputações menores estariam mais comumente 

associadas à infecção (GLEAS, 2000; CALLE-PASCUAL et al., 2001) e à 



112 
 

neuropatia, mais em diabéticos do que naqueles que não sofrem dessa doença, o 

que poderia justificar um maior número de amputações menores nesta população 

(CALLE-PASCUAL et al., 2001). 

É importante ressaltar que alguns estudos apontam as amputações 

menores como as mais comuns entre os diabéticos (MAGALHÃES et al., 2000; 

CALLE-PASCUAL et al., 2001; VACARRO et al., 2002; YOUNG et al., 2003; 

KAPELRUD, 2006; CANAVAN et al., 2008). Neste estudo, as amputações em nível 

de pododáctilo foram a segunda mais predominante nos dois grupos estudados. 

A lateralidade da amputação foi avaliada na presente pesquisa e houve 

uma divergência entre o grupo contendo todos os casos de amputação e aquele de 

diabéticos. No primeiro grupo, o maior número de amputações ocorreu no lado 

esquerdo e no grupo de diabéticos, no direito. Alguns estudos com diabéticos 

também demonstraram um predomínio de amputações no lado direito (COXON & 

GALLEN, 1999; EVANS et al., 1999), em decorrência de um maior estresse físico 

causado por uma maior pressão no pé dominante, ao iniciar e terminar a marcha 

(COXON & GALLEN, 1999), predispondo à alterações que resultam em 

amputações. 

No caso dos dois grupos avaliados foi muito próxima a porcentagem de 

membros amputados que já haviam sofrido uma amputação prévia e para a maioria 

o nível foi de pododáctilo. A presença de amputação prévia é considerada um fator 

de risco para outras amputações em diabéticos (ADLER et al., 1999) e para alguns 

autores, as reamputações ou amputações múltiplas tendem a ser mais freqüentes 

em diabéticos (VACARRO et al., 2002; KAPELRUD , 2006). 
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Estudos descrevem taxas cumulativas de reamputação de 26,7% em um 

ano, 48,3% em três anos e 60,7% em cinco anos (IZUMI et al., 2006) e número 

médio de amputações de 1,6 (BILENKO et al., 2006). 

 Outro fator de risco para amputação é a presença de lesões no 

membro que de acordo com alguns estudos, tem seu surgimento relacionado com 

tempo de duração do diabetes, (RITH-NAJARIAN et al., 1992; WALTERS et al., 

1992; BOYOKO et al., 1999) assim como com a doença vascular periférica, 

(BOYOKO et al., 1999; YOUNG et al., 1993) história de ferida prévia e amputação 

pregressa (BOYOKO et al., 1999; YOUNG et al., 1993) e o nível de hemoglobina 

glicosilada (RITH-NAJARIAN et al., 1992). 

Quando consideramos todos os casos de amputação, que possuíam 

lesões classificadas como úlcera, ferida cirúrgica, lesões descamativas e lesões 

bolhosas; o percentual foi um pouco maior, no caso das amputações em diabéticos. 

Vários são os trabalhos que registram um maior número de amputações de 

membros inferiores em diabéticos precedido de úlceras nos pés (APELQVIST & 

LARSSON, 2000; KHAMMASH & OBEIDAT, 2003; SINGH et al., 2005; BECKLEY, 

2005).  

O tipo de lesão mais apresentado foi o de úlcera cutânea, em ambos os 

grupos. Estas feridas em muitos casos evoluem com gangrena (MORRIS et al., 

1998; APELQVIST & LARSSON, 2000) e infecção (MORRIS et al., 1998; 

APELQVIST & LARSSON, 2000; BECKLEY, 2005); fatores de risco para a 

amputação do membro (NATHER et al, 2008). 
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 Outra explicação para as lesões apresentadas está relacionada também 

com a neuropatia periférica que pode levar ao ressecamento da pele, devido à 

redução ou ausência total da secreção sudorípara, tornando a pele mais seca e 

quebradiça, o que aumenta a tedência de formar calos e calosidades; anormalidades 

que facilitam a formação de fissuras e rachaduras por onde podem penetrar 

microorganismos causadores de infecção (REIBER, 1998; SUMPIO, 2000, 

CONSENSO INTERNACIONAL SOBRE O PÉ DIABÉTICO, 2001). Além de 

contribuir para o surgimento de lesões cutâneas, o diabetes interfere negativamente 

no processo de reparo tecidual (MENDONÇA & COUTINHO-NETO, 2009). 

Numa tentativa de preservar o membro, a cirurgia de revascularização foi 

realizada em 11,7% dos casos e 18% do grupo formado apenas por diabéticos. 

Ressaltamos que este procedimento somente foi avaliado nos casos em que a 

amputação foi em nível suprapatelar. Um aspecto observado foi a ocorrência da 

revascularização no grupo dos diabéticos em mulheres na totalidade dos casos. Não 

há registros na literatura que pudesse embasar tal achado. 

Os diabéticos têm o microambiente da ferida cutânea alterado, incluindo 

infiltração celular anormal e formação vascular prejudicada (LOOTS et al., 1998). 

Pode haver prejuízo à angiogênese devido a um atraso e prolongamento da fase 

inflamatória (PINTO & MALUCELLI, 2002), bem como defeitos na função dos 

macrófagos e diminuição da síntese de colágeno (LOOTS et al., 1998). A infiltração 

de neutrófilos parece ser adiada e prolongada nestes pacientes, enquanto o papel 

dos macrófagos na transição da fase inflamatório para a fase proliferativa da 

cicatrização é prejudicado (FALANGA, 2005). Além disso, com o diabetes há 

também uma perda progressiva da espessura do epitélio da pele, mesmo em 
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diabetes precoce e é muito clara a deficiência na qualidade dessa barreira, com o 

progresso da doença, embora alterações epiteliais estejam presentes nas fases 

iniciais do diabetes (TANGA et al., 2003).   

No nosso estudo, a espessura da pele na região do limite da amputação 

foi maior no sexo masculino do que no feminino. A justificativa para esse fato 

poderia estar relacionada a influência da menopausa na redução da espessura da 

pele, já que, suas propriedades viscoelásticas não dependem apenas da quantidade 

de material presente na derme, mas também de sua organização estrutural (ORIÁ et 

al., 2003; TZAPHLIDOU, 2004). O fato inverso foi observado quando levamos em 

consideração a espessura da pele da borda da úlcera.  

 A média da espessura da pele do limite da amputação foi superior a da 

pele da borda da úlcera para cada um dos sexos e também no geral. A pele da 

borda da úlcera, devido ao processo de reparo, tem seu ambiente físico e químico 

alterados e já não é mais idêntica aquela que não sofreu danos tissulares. O 

diabetes contribui para o comprometimento da cicatrização da ferida em decorrência 

às lesões vasculares (hipóxia) e déficit na formação de colágeno, levando a defeitos 

no tecido de granulação e nos vasos sangüíneos (GOODSON & HUNT, 1979).  

Cicatrizes de ratos diabéticos demonstram fraca resistência por alterações 

bioquímicas no local da lesão (ROSENTHAL et al., 1962); retardo na reparação, 

principalmente no processo de diferenciação de fibroblastos, acarretando uma 

maturação do tecido conjuntivo acentuadamente diminuída (GRANDINI, 1978); 

decréscimo da síntese de fibras colágenas da pele (SCHNEIR et al., 1979; 
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BOWERSOX, 1986) e elevada degradação de colágeno pré-existente na pele de 

animais diabéticos. 

Anormalidades ocorrem desde cedo na microcirculação de pacientes 

diabéticas, tais como, a redução do tamanho do capilar, espessamento da 

membrana basal e a hialinose arteriolar. Com o espessamento da membrana basal, 

ocorre uma interferência nas trocas fisiológicas e alteração na migração de 

leucócitos contribuindo para possíveis infecções (DINH & VEVES, 2005). 

A inervação cutânea também contribui para o processo de reparo da pele 

e é constituída por um plexo de fibras na derme papilar e reticular, com mais 

terminações sensoriais localizadas na derme e epiderme. Inervação das fibras 

nervosas cutâneas podem ser visualizadas pelo método da imuno-histoquímica 

(LEVY et al., 1992). Nervos sensoriais são responsáveis pela comunicação da 

sensação tátil ao sistema nervoso central e contribuir para a resposta inflamatória 

com a liberação de neuropeptídeos, tais como substância P (SP) (O’CONNOR et al., 

2004) e peptídeo relacionado ao gene da calcitonina (BRACK & STEIN, 2003). 

No trecho mais superficial da pele da borda da úlcera, em cada um dos 12 

casos de amputações de diabéticos, não foi encontrado nenhum nervo, 

permanecendo em 50% dos casos, na porção intermediária do fragmento 

considerado. A pele de pacientes com diabetes tem um menor número de nervos 

quando comparados com não diabéticos (LINDBERGER et al., 1989; LEVY, et al., 

1992; KENNEDY et al., 1996, GIBRAN et al., 2002), o que poderia contribuir para 

uma reduzida resposta às lesões tissulares. Isso porque, a pele desnervada mostra 

uma grande redução da infiltração de leucócitos associada com a diminuição da taxa 
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de cura da ferida (RICHARDS et al., 1997) e aplicado exogenamente substância P 

melhora cicatrização de feridas em um modelo animal (GIBRAN et al., 2002). 

Muitos estudos têm demonstrado a perda do nervo epidérmico e fibras na 

neuropatia, especialmente em pacientes diabéticos ou mesmo na fase pré-

diabéticos, intolerantes à glicose (SMITH et al., 2001). Também foi observado que 

em alguns diabéticos e outros pacientes neuropáticos a derme foi totalmente 

desnervada (HSIEH et al., 2000). 

A capacidade regenerativa dos nervos sensoriais periféricos está 

associada com a expressão de proteínas associadas ao crescimento (GAP-43) 

(DONNERER, 2003) e com secreção ou resposta a tais fatores neurotróficos como 

fator de crescimento nervoso (NGF) e neurotrofina 3 (TE3), agindo por seus 

receptores (YASUDA et al., 2003).  

A interação entre neurotrofinas, neuropeptídeos, pele e o sistema 

imunológico influenciam uma variedade de funções fisiológicas e patológicas, 

incluindo crescimento celular, diferenciação, migração de leucócitos, angiogênese e 

cicatrização de feridas cutâneas (RAYCHAUDHURI et al., 2001; STEINHOFF et al., 

2003). Células do sistema imunológico da pele, como fibroblastos, linfócitos, 

macrófagos e neutrófilos liberam citocinas, quimiocinas e fatores de crescimento que 

regulam a formação de tecido de granulação e a miofibrogenese (GABBIANI, 2003). 

Os macrófagos são importantes na cicatrização de feridas nas quais 

secretam fatores de crescimento e citocinas que atraem fibroblastos e células 
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endoteliais, importantes na formação do tecido de granulação (SINGER & CLARK, 

1999; WAUGH & SHERRATT, 2006).  

Dentro dos primeiros dias após a lesão, monócitos circulantes são 

recrutados para o local da ferida, onde diferenciam em macrófagos, (ROSS & 

ODLAND, 1968; ODLAND & ROSS, 1968) tornam-se ativados, fagocitam restos 

celulares, e produzem fatores de crescimento do endotélio vascular (VEGF)-A e C 

que induzem a formação de vasos linfáticos e sanguíneos (POLVERINI et al., 1977; 

HONG et al, 2004). O papel crítico dos macrófagos é demonstrada pelo fato de que 

a sua redução leva a um atraso na cicatrização da ferida (LEIBOVICH & ROSS, 

1975; DIPIETRO, 1995). 

Um estudo arteriográfico demonstrou que pacientes diabéticos têm uma 

maior prevalência de aterosclerose difusa, quando comparados aos pacientes não 

diabéticos, afetando simultaneamente seguimentos das artérias femoral, poplítea e 

tibial (GENSLER et al., 1965). No presente estudo, os 12 casos amputações de 

diabéticos que tiveram as artérias tibial e poplítea avaliadas, apresentaram 

aterosclerose e uma obstrução arterial que chegou até 100%. 

Apesar da maior prevalência de aterosclerose em pacientes diabéticos, 

lesões ateroscleróticas de membros inferiores de diabéticos e não diabéticos 

possuem a mesma morfologia e distribuição. Diferenças são encontradas 

frequentemente na ocorrência de calcificação na túnica média ou esclerose 

calcificante da media de Monckeberg, que é mais comum em diabéticos (COLWELL 

et al., 1981; MUELLER et al., 1994). Os resultados obtidos neste estudo, de maneira 

geral, corroboram com esses autores, demonstrando 75% de casos com calcificação 
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intramural para os 12 casos de amputações de diabéticos. Além disso, foram 

observados trombos e sinais de recanalização em parte das artérias estudadas. 

É importante salientar que para muitos autores, a presença de doença 

arterial periférica tem sido citada como um fator de risco para a amputação em 

diabéticos (LANER et al., 1992; ARMSTRONG et al., 1998; PITTET et al., 1999; 

REIBER et al., 1992; CALLE-PASCUAL et al., 2001; OYIBO et al., 2001; MULLER et 

al., 2002), público alvo deste estudo. 

 O presente estudo reforça aspectos encontrados na literatura quanto ao perfil 

dos pacientes amputados, seus achados histopatológicos e fatores envolvidos no 

retardo do processo de reparo de úlceras cutâneas em diabéticos. Além disso, 

embora não se possa definir um número ideal para semelhante estudo, é provável 

que uma casuística mais extensa pudesse propiciar maiores conclusões 

estatisticamente significantes; auxiliando na geração de conhecimento acerca da 

cicatrização de feridas em pacientes diabéticos, melhorando seu tratamento e 

prognóstico. 
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7 CONCLUSÃO 

 

- O dano à microcirculação, o número reduzido de nervos e vasos sanguíneos foram 

fatores importantes no retardo do reparo. 

- A amputação está diretamente relacionada ao grau de obstrução arterial, 

viabilidade do leito vascular e presença de úlceras. 

- Idosos do sexo masculino, com predomínio de lesões ulceradas no membro 

amputado e amputação em nível suprapatelar caracterizou o grupo de pacientes 

amputados e dos pacientes diabéticos. 

- a revascularização e a amputação prévia no membro amputado não foram 

relevantes na amostra estudada. 

- O estudo morfométrico realizado com o objetivo de quantificar vasos, grau de 

obstrução arterial, macrófagos e nervos, na lesão ulcerada não foi registrado na 

literatura consultada e contribuirá de forma relevante para investigações posteriores 

em outras doenças que evoluem para a amputação. 
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ANEXO I 

Aprovação do Projeto de Pesquisa pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital 

Universitário Antônio Pedro – Universidade Federal Fluminense 
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ANEXO II 

Protocolos da Imuno-histoquímica 

 

A. Aplicação de adesivo nas lâminas 
 Lavar as lâminas com detergente neutro 1% (Extran) por 5 min. 
 Enxaguar em água corrente por 2 horas 
 Enxaguar em água destilada (1 banho) 
 Secar completamente 
 Colocar em solução de AES (3 aminopropitiltriethoxysilane – A3648 – 

SIGMA) com acetona a 2% (2ml de silano para 100ml de acetona) 
preparo no dia, por 2 min. 

 Enxaguar em água destilada 2 vezes. Trocar a água destilada após 
dois banhos. 

 Secar em estufa a 37 0C durante a noite. 
 Armazenar em caixas fechadas à temperatura ambiente 
 Manipular as lâminas pelos bordos 

 
 
B. Solução de Peróxido de Hidrogênio a 3% em água destilada 

 Adicionar 30 ml de peróxido de hidrogênio P.A. à 970 ml de solução de 
água destilada 

 
 
C. Solução BSA + Leite desnatado 

 30 ml de solução TRIS (hidroxi-metil-aminometano) + NaCl (cloreto de 
sódio) 

 0,3 g de albumina bovina 
 0,3 g de leite desnatado em pó (Molico - Nestlé®) 
 Filtragem da solução em filtro de milipore 

 
 
D. Tampão de lavagem TBS-Tween 

 800 ml de ácido clorídrico 1N 
 116g de cloreto de sódio 
 122g de TRIS 
 10 ml de tween 20 
 Completar para 20l de água destilada 
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APÊNDICE II 

Descrição macroscópica e microscópica das amputações de diabéticos e os 

fragmentos da úlcera de cada um dos casos em HE, CD-34, CD-68 e S-100. 

 

CASO 1 
 

Idade: 58 anos 
Sexo: Masculino 
Amputação: Suprapatelar esquerda 
 
 
MACRO: Perna esquerda amputada em terço distal da coxa, medindo 75 cm; seguimento 
de fêmur exposto medindo 12 cm. Produto de amputação revestido por epiderme 
enegrecida, com ulceração em terço inferior da perna, descamação da epiderme da região 
dorsal do pé e enegrecimento dos pododáctilos. Á dissecção foram isoladas a artéria e veia 
poplítea em trecho de 24 cm até o terço médio da perna que em seu interior, revelou placas 
ateromatosas com oclusão da luz em 5 cm proximais, além de várias áreas estenosadas no 
seguimento isolado. Ao corte da pele do pé esquerdo, nota-se tecido celular subcutâneo 
esverdeado, liquefeito e com odor fétido. 
MICRO: Necrose isquêmica de pele e tecidos celulares subcutâneos da perna. Placas 
ateromatosas em vasos de grande e médio calibre, por vezes com obliteração total da luz. 
Trombos com sinais de recanalização em vãos de menor calibre. Limites cirúrgicos de pele 
vitalizados. 
 

 
 
CASO 2 
 

Idade: 81 anos 
Sexo: Feminino 
Amputação: Suprapatelar direita 
 
 
MACRO: Produto de amputação supra patelar medindo o coto do fêmur 19 cm, sendo 7 cm 
exposto, livre de partes moles. A perna mede 38 cm e o pé 22 cm. A pele é parda-clara, 
com áreas avermelhadas, exibindo grande lesão ulcerada na face medial da perna que 
mede 16,0 x 5,5 cm, de fundo parcialmente granuloso e avermelhado, com áreas 
esverdeadas. O pé apresenta escara na região calcânea medindo 7,0 x 5,0 cm, com leito 
vinhoso e seco. Ausência do 1º pododáctilo onde a pele tem aspecto necrótico, vinhoso e 
seco, medindo esta área 4,5 x 3,0 cm. A face lateral e ventral mostram esparsas áreas 
arredondadas, necróticas, vinhosas e secas, medindo a maior 3,0 x 2,0 cm. O exame 
interno mostrou músculos castanho-rosados, pálidos e partes moles edematosas. As 
artérias tibial e poplítea exibem aterosclerose severa, com calcificação e trombose em 
quase toda sua extensão. A artéria tibial anterior tem luz estreita, parede endurecida, porém 
não calcificada. 
MICRO: Produto de amputação suprapatelar exibindo gangrena seca e úmida, com 
aterosclerose severa complicada, notando-se trombose e calcificação da artéria poplítea; 
calcificação na artéria tibial anterior e posterior, além da diminuição da sua luz. Margens 
cirúrgicas (pele e subcutâneo) vitalizadas. Músculo esquelético com áreas de atrofia. 
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CASO 3 
 

Idade: não informada 
Sexo: Feminino 
Amputação: Infrapatelar direita 
 
MACRO: Produto de amputação infra patelar direita com amputação prévia ao nível de 
metatarsos, medindo 37 cm de comprimento, exibindo coto proximal constituído por fíbula e 
tíbia, medindo 4 cm expondo ossos e tecidos moles. A epiderme é parda, notando-se no pé 
lesão ulcerada, com fundo hemorrágico e exsudato purulento e bordos enegrecidos, 
medindo 12 x 10 cm. Isolada artéria e veias tibial posterior, as quais apresentam-se 
morfologicamente sem alterações. Aos cortes, a luz é pérvia. 
MICRO: Produto de amputação infrapatelar direita exibindo necrose isquêmica do pé. 
Vasos exibindo aterosclerose complicada por calcificação. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
CASO 4 
 

Idade: 59 anos 
Sexo: Feminino 
Amputação: supra patelar direita 
 
MACRO: Recebido produto de amputação supra patelar de perna direita medindo 42 cm, 
parcialmente recoberto por pele parda clara. Nota-se exposição óssea medindo 5 cm, cima 
do limite de amputação das partes moles, sem lesão aparente. A região plantar apresenta-s 
desprovida de pele e exibe lesão ulcerada em toda a sua extensão, contendo material 
purulento, pastoso, amarelo-esverdeado e pontilhados avermelhados na musculatura 
superficial. A extensão da lesão é de 14 cm. Á dissecção, a artéria poplítea exibe luz 
discretamente endurecida com 20% de oclusão. A artéria tibial posterior exibe as mesmas 
características macroscópicas, ao longo de seu trajeto. As artérias tibial anterior e tronco 
tíbio fibular encontram-se com calcificação e placas discretas de ateroma. As veias 
poplíteas, tibial posterior e safena parva apresentam luz ampla com paredes finas e 
regulares. 
MICRO: Produto de amputação de perna direita exibindo extensa lesão ulcerada com 
hiperplasia epitelial anexa associada à processo inflamatório crônico. Limites cirúrgicos 
vitalizados. Presença de esparsas espículas ósseas desvitalizadas. A artéria tibial posterior 
exibe discreta placa aterosclerótica. 
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CASO 5 
 

Idade: 76 anos 
Sexo: Masculino 
Amputação: suprapatelar esquerda 
 
MACRO: Produto de amputação suprapatelar de membro inferior esquerdo medindo 47 cm 
de comprimento (joelho ao pé) e 22 cm de coto distal do fêmur. Nota-se que o coto de 
amputação é desprovido de pele, expondo partes moles e tecido muscular avermelhado, 
além de seguimento ósseo. A cor da pele é pardacenta com extensa área de gangrena 
úmida, medindo 40 cm em seu maior diâmetro, localizando-se em face anterior e lateral de 
perna, estendendo-se a dorso do pé esquerdo até início dos metatarsos. O limite da 
extremidade proximal posterior mostra pele e partes moles viáveis, expondo artéria, veia e 
nervo poplíteos. No região plantar do pé esquerdo encontram-se áreas enegrecidas na raiz 
do hálux. A dissecção a artéria poplítea apresenta ora luz ampla, ora com obstrução de 
100% com a presença da luz de trombo à 16 cm do limite proximal. A parede dessa 
apresenta-se espessada e com extensas placas de calcificação. A 20 cm do limite proximal 
observa-se a bifurcação da artéria poplítea em artéria tibial anterior e tronco tíbio-fibular. A 
artéria tibial anterior apresenta, em toda sua extensão, focos de calcificação da parede e 
áreas de formação de placa de ateroma. O tronco tíbio-fibular apresenta luz com cerca de 
50% de obstrução com calcificação da parede. A artéria tibial posterior apresenta parede 
espessada com placas de ateroma na luz. A artéria fibular encontra-se com calcificação e 
placas de ateroma. As veias poplíteas, tibial posterior e safena parva apresentam luz ampla 
e paredes finas e regulares. 
MICRO: Produto de amputação de perna suprapatelar esquerda exibindo gangrena 
isquêmica conseqüente a trombose e aterosclerose. 
 

 
 
CASO 6 
 

Idade: 68 anos 
Sexo: Masculino 
Amputação: suprapatelar esquerda 
 
MACRO: Produto de amputação suprapatelar de membro inferior esquerdo medindo 80 cm 
de comprimento total, com 13 cm de fêmur exposto. O seguimento é revestido por 
epiderme parda escura, chamando a atenção, lesão descamativa de fundo enegrecido 
ocupando a face lateral e medindo 15,0 x 15,0 cm. Em região maleolar medial nota-se área 
edematosa e eritematosa. Os pododáctilos encontram-se enegrecidos. À dissecção, a 
artéria femoral exibe parede firme elástica com 0,3 cm de espessura e com cerca de 
30%da luz obstruída. A artéria poplítea proximal tem parede firme elástica com 0,4 cm de 
espessura e com cerca de 40% da luz obstruída; já em sua porção distal, a parede é firme 
com cerca de 70% da luz obstruída. A artéria tibial posterior exibe parede firme com 5 cm 
de espessura e com cerca de 90% da luz obstruída. A artéria tibial anterior exibe parede 
firme elástica com 0,3 cm de espessura e com 80% da luz obstruída. Entre as fibras 
musculares, próximo à área com edema, nota-se secreção esverdeada. Veias do 
seguimento de aspecto habitual. 
MICRO: Artérias femoral, poplítea, tibial posterior e tibial anterior exibindo aterosclerose 
acentuada complicada, com obstrução importante da luz variando de 50 a 90% de 
obstrução das artérias. Presença de extensa área de necrose isquêmica superficial 
profunda, estendendo-se dos pododáctilos até a face lateral do pé, com infecção bacteriana 
associada. Limites vitalizados. 
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CASO 7 
 

Idade: 83 anos 
Sexo: Masculino 
Amputação: suprapatelar direita 
 
MACRO: Produto de amputação suprapatelar de membro inferior direito medindo 76 cm de 
comprimento e 13 cm de segmento de fêmur exposto. É revestido por pele parda, 
chamando a atenção extensa área pardo-esverdeada com porções vinhosas em face dorsal 
e medial de pé direito, com 15 cm de extensão, se estendendo pela região plantar até a 
face lateral do pé. Abaixo do maléolo lateral, nota-se lesão escavada, com bordas 
elevadas, pardo-esverdeada, que mede 5,5 x 3,5 cm. Nota-se ainda lesão crateriforme, de 
fundo cruento e acastanhado, que mede 1,0 x 0,8 x 0,4 cm, localizado em 2º pododáctilo 
direito. À dissecção, nota-se artéria femoral firme-elástica com áreas endurecidas, pardo-
clara. Aberta, tal artéria nota-se placas amareladas com 0,1 cm de espessura que se  
estendia pela artéria poplítea. A artéria tibial posterior apresenta consistência firme, pardo-
rósea, que aos cortes, evidencia luz 100% obstruída por material pardo-claro, firme, 
localizado a 1,0 cm da bifurcação da artéria fibular e se estende por toda a extensão da 
artéria tibial posterior. As artérias tibial anterior e fibular apresentam-se elásticas, pardo-
róseas, com luz pérvia. 
MICRO: Produto de amputação suprapatelar de membro inferior direito exibindo gangrena 
úmida representada por lesões cutâneas necrosadas com grumos bacterianos, se 
estendendo ao tecido celular subcutâneo. Nota-se em artérias femoral, poplítea, tibial 
anterior e posterior e artéria fibular diminuição da luz vascular por espessamento da 
parede, devido processo de aterosclerose avançado (macrófagos xantomatosos, depósito 
de fibrina e calcificação intra-mural) em níveis variados de acometimento. Limites cirúrgicos 
cutâneo, partes moles e vascular vitalizadas, notando-se atrofia da musculatura esquelética 
e fibrose intersticial. 
 
 
 

CASO 8 
 

Idade: 71 anos 
Sexo: Masculino 
Amputação: suprapatelar direita 
 
MACRO: Produto de amputação suprapatelar de membro inferior direito medindo 51 cm de 
comprimento do joelho até o pé e 22 cm de coto distal de fêmur. Epiderme pardacenta 
notando-se área avermelhada, irregular em face medial da perna que mede 34 cm em seu 
maior diâmetro. Na face lateral do pé nota-se lesão avermelhada medindo 10 cm e tecido 
de permeio lesão bolhosa. Chama a atenção área enegrecida em dorso do pé e medindo 7 
cm e lesões ulceradas em 2º, 3º e 5º pododáctilos medindo a maior 2 x 1,5 cm. A 
dissecção, artéria poplítea apresentava luz ampla com parede enrijecida enquanto que a 
veia poplítea apresentava em sua luz coágulos obstruindo 100% de sua luz. Bifurcação da 
artéria poplítea em artéria tibial anterior e tronco tíbio-fibular distava 15 cm do limite 
proximal. A artéria e veia tibial anterior apresentavam-se sem particularidades. O tronco 
tíbio-fibular exibia trombo obstruindo 80% da sua luz exibindo também parede espessada. 
A artéria tibial posterior também exibia trombo que obstruía 9% da luz e parede espessada. 
Artérias fibular e pediosa sem particularidades. 
MICRO: Produto de amputação suprapatelar de membro inferior direito exibindo artérias 
poplítea, fibular, tibial posterior e tibial anterior com acentuada aterosclerose e obstrução da 
luz vascular, principalmente em artéria tibial posterior, com lesões isquêmicas e necrose de 
padrão gangrenoso nas extremidades. Observa-se trombose da artéria pediosa. Limites 
cirúrgicos vitalizados. 



150 
 

CASO 7 

  
HE CD-34 

  
CD-68 S100 

 
CASO 8 

  
HE CD-34 

  
CD-68 S100 

 



151 
 

CASO 9 
 

Idade: não informada 
Sexo: Masculino 
Amputação: suprapatelar esquerda 
 
MACRO: Produto de amputação suprapatelar de membro inferior esquerdo medindo 59 cm 
de comprimento, com 8,0 cm de fêmur exposto. A epiderme é parda clara percebendo-se 
em face dorsal do pé, lesão ulcerada e enegrecida medindo 19,5 x 8,5 cm além de área 
avermelhada a friável em região anterior da tíbia. Aos cortes, foram dissecados os vasos 
principais, notando-se endurecimento de parede da artéria tibial posterior, cuja luz 
encontrava-se parcialmente obstruída com cerca de 40%. Na bifurcação dessa artéria com 
a artéria tibial anterior. Nota-se obstrução parcial de aproximadamente 30%. A artéria 
fibular exibe discretas áreas de endurecimento. 
MICRO: Membro inferior exibindo áreas de necrose isquêmica com contaminação 
bacteriana secundária associada a aterosclerose das artérias tibial posterior, anterior e 
fibular. Limites viáveis. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CASO 10 
 

Idade: 70 anos 
Sexo: Feminino 
Amputação: suprapatelar esquerda 
 
MACRO: Produto de amputação de membro esquerdo medindo 56,0 cm de comprimento 
total (fêmur-calcâneo) e com 7,0 cm de coto ósseo femoral. Apresenta-se recoberto por 
pele parda, notando-se na região do maléolo interno, grande lesão ulcerada, medindo 10,0 
x 8,0 cm, com bordas irregulares e fundo granular acastanhado. Tal lesão se prolonga á 
região do calcâneo, com exposição do tendão de Aquiles e à região do maléolo externo. A 
pele circunjacente à lesão é ora acinzentada ora castanho-esverdeada. No restante da 
epiderme, notam-se manchas hipocrômicas com halo hipercrômico, distribuídas 
irregularmente na face anterior da perna, a maior medindo 2,5 x 1,0 cm. A dissecção dos 
vasos anteriores femoral, poplíteo, tibial posterior, fibular e tibial anterior; observam-se 
placas amareladas promovendo diferentes graus de obstrução da luz vascular, sendo que 
em alguns trechos da tibial posterior, da fibular e da tibial anterior, nota-se obstrução 
vascular total.  
MICRO: necrose isquêmica da perna esquerda, formando lesão ulcerada medindo 10,0 x 
8,0 cm na região do maléolo externo. Aterosclerose complicada com calcificação 
comprometendo artérias femoral, poplítea, fibular e tibiais anterior e posterior; com 
obstrução total em alguns trechos das artérias fibular e tibiais anterior e posterior. Limite 
cirúrgico vitalizado. 
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CASO 11 
 

Idade: 62 anos 
Sexo: Feminino 
Amputação: supra patelar esquerda 
 
MACRO: Produto de amputação suprapatelar (membro inferior esquerdo), com coto de 
fêmur exposto medindo 11,0 cm. Epiderme de perna parda, enrugada e pilificada sem 
particularidades. O pé exibe extensa ulceração em faces dorsal e lateral medindo 12,5 x 8,0 
cm, levemente deprimida, de borda mal delimitada e fundo ora pardacento ora castanho-
enegrecido, continuando-se com o 5º pododáctilo que apresenta-se enegrecido e 
mumificado. Os demais pododáctilos apresentam-se sem lesão aparente. Aos cortes, a 
perna exibe tecido celular subcutâneo e muscular esquelético sem alterações 
macroscópicas. No pé, a área de úlcera exibe aspecto pardo-esverdeado e amolecido, 
aprofundando-se até o osso (cerca de 1,5 cm). À dissecção dos vasos, as veias femoral e 
poplítea exibem íntima opalescente sem trombos. A artéria femoral apresenta-se com 
placas ateromatosas determinando pequena redução da luz vascular. A artéria poplítea 
exibe obstrução difusa de até 40% de sua luz até o nível de origem da artéria tibial anterior. 
Esta última, por sua vez, apresenta-se obstruída em quase toda extensão, com suboclusão 
de até 90% do calibre vascular por polacas ateromatosas com calcificação difusa. A artéria 
tibial posterior apresenta oclusão de até 60% por placas ateromatosas em quase toda sua 
extensão; aspecto semelhante observando-se em artéria fibular, cuja obstrução luminal 
chega a 40%. 
MICRO: Produto de amputação suprapatelar à esquerda exibindo processo inflamatório 
agudo com extensa necrose isquêmica da pele e músculo esquelético, formando lesão 
ulcerada medindo 12,5 x 8,0 cm, localizada em faces dorsal e lateral do pé e se estende ao 
5º pododáctilo. Aterosclerose complicada por calcificação nas artérias poplítea, femoral, 
tibial anterior, tibial posterior e fibular.  
 

 
 
CASO 12 
 

Idade: 61 anos 
Sexo: Feminino 
Amputação: suprapatelar direita 
 
 
MACRO: Produto de amputação suprapatelar direita, medindo 63 cm de comprimento. O 
pé mede 22 cm. O coto ósseo (fêmur) mede 10 cm. Notam-se em face Antero-medial da 
perna e em dorso do pé, lesões ulceradas com exposição de tendões e óssea, bem como 
exsudato amarelo esverdeado em suas superfícies. A lesão no terço distal da perna mede 
12 x 8,5 cm e a do pé, 9,0 x 5,5 cm. Observa-se em face medial da peça, cicatriz linear que 
se estende desde o limite proximal da pele, perfazendo 23 cm de extensão, onde se 
evidencia fios de sutura aproximando as bordas da incisão com presença de exsudato 
pastoso amarelo-esverdeado. 
A dissecção, os vasos anteriores e posteriores mostram-se com paredes espessadas, ora 
endurecidas, com níveis variáveis de obstrução, de até 80% da luz.  
MICRO: Produto de amputação suprapatelar direita exibindo doença ateroesclerótica 
complicada por calcificação, metaplasia óssea e trombose. Presença de úlcera em terço 
distal da perna e em dorso do pé, apresentando bordas desvitalizadas e grupos de 
bactérias. Limites cirúrgicos de pele e músculos vitalizados. Vasos pequenos com 
espessamento hialino podendo corresponder a microangiopatia diabética. 
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APÊNDICE III 

Avaliação Morfológica e Morfométrica 

 
 

N S 
ESPESSURA 
LIMITE (12) 

ESPESSURA 
BORDA 

ÚLCERA (6) 

ESPESSURA 
ÚLCERA 

NÚMERO 
DE 

VASOS 

GRAU DE 
OBSTRUÇÃO 

NÚMERO DE 
MACRÓFAGOS 

NÚMERO 
DE 

NERVOS 

2 
F

E
M

IN
IN

O
 

1148,40 1148,40 1451,6 300 98,2% 654 5 

3 1524,43   249 91,1% 2269 5 

4 1864,10   311 72,7% 1393 3 

10 2203,80 2203,80 2195,7 434 76,3% 959 4 

11 2296,80 2296,80 3052,9 85 85,0% 525 8 

12 2308,93   50 95,7% 276 6 

1 

M
A

S
C

U
L
IN

O
 

1949,07 1949,07 1370,8 200 98,3% 480 11 

5 1718,53   84 59,3% 580 5 

6 1936,90 1936,90 1682,2 14 98,1% 72 4 

7 3226,83 3226,83 1856,1 174 100,0% 868 10 

8 3724,20   49 93,3% 563 0 

9 4573,37   300 47,4% 438 11 

 
ESPESSURA 
LIMITE (12) 

ESPESSURA 
LIMITE (6) 

ESPESSURA 
ÚLCERA 

VASOS 
GRAU DE 

OBSTRUÇÃO 
MACRÓFAGOS NERVOS 

MÉDIA 2372,95 2631,07 1934,88 188 84,6% 756 6 

MEDIANA 2076,43 2256,37 1769,12 187 92,2% 571,5 5 

DESVIO PADRÃO 987 1105 623 133  584 3 

 
ESPESSURA 
LIMITE (12) 

ESPESSURA 
LIMITE (6) 

ESPESSURA 
ÚLCERA 

VASOS 
GRAU DE 

OBSTRUÇÃO 
MACRÓFAGOS NERVOS 

FEMININO 1891,08 2012,39 2233,41 237,17 86,51% 1012,67 5,17 

MASCULINO 2854,82 3249,76 1636,34 136,83 71,77% 500,17 6,83 

DIFERENÇA 963,74 1237,37 597,07 101,33 14,74% 512,50 1,67 


