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EDITORIAL: Dr. Leandro Pérez Segura

Temos a honra de lhes apresentar este boletim especial 

dedicado a doenças venosas.

Atualmente existe um grande interesse em aumentar o 

reconhecimento e melhorar o tratamento das doenças 

venosas. As técnicas percutâneas de cateterismo co-

locam a nós, os intervencionistas, em uma posição 

muito vantajosa para colaborar com este esforço.

As doenças venosas não são um problema cosmético.

O refluxo venoso superficial e a obstrução venosa 

profunda podem causar situações clínicas altamente 

mórbidas.

Iniciamos com a apresentação dos fundamentos da 

doença venosa superficial através dos artigos de 

Revisão (i e ii), os quais oferecem uma elegante intro-

dução ao tema do refluxo venoso patológico. Nestes 

artigos compartilhamos a autoria comas doutoras 

Paola Ortiz e Renata Carvalho.

Realizando uma exaustiva Revisão Bibliográfica, tive 

o privilégio de colaborar com o doutor Julián Javier 

para lhes apresentar os dados mais recentes rela-

cionados com as intervenções percutâneas venosas 

superficiais.

Mantendo o aspecto prático de ProEducar, o doutor 

José Rafael López Luciano nos apresenta um interes-

sante Caso Clínico no qual é reportada a importância 

da avaliação do sistema venoso profundo e do ultras-

som intravascular no edema refratário.

O popular segmento Passo a Passo nos introduz na 

radioablação safena utilizando uma série de imagens 

práticas e ilustrações diagramáticas.

Por último, na seção Entrevista com o Especialista 

contamos com a presença de um especialista recon-

hecido ao entrevistar o doutor Julián Javier, cuja expe-

riência em insuficiência venosa é extraordinária.

Esperamos que este boletim lhes seja útil.

Dr. Leandro Pérez Segura

EDITORIAL 
Edición Especial Insuficiencia Venosa 

Dr. Leandro Pérez Segura, FACC, FSCAI, RPVI
Intervencionista Cardíaco y Endovascular, Boca Raton, Florida, EUA
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3 BOLETIM EDUCATIVO SoLaCi 

introdução

Os distúrbios venosos constituem uma patologia alta-

mente frequente na população mundial. O impacto 

referente a incapacidades é enorme e o custo econô-

mico que provoca ao sistema de saúde é incalculável. 

Os tratamentos da insuficiência venosa crônica de 

forma ambulatorial no consultório substituíram a an-

tiga safenectomia em bloco cirúrgico, tendo o médi-

co, especialmente os cardiologistas, a oportunidade 

de modificar a evolução da doença mediante a apli-

cação de pautas simples de tratamento e prevenção.

anatomia do Sistema Venoso

O sistema venoso das extremidades inferiores está 

dividido em 3 sistemas: profundo, superficial e perfu-

rante. As veias perfurantes atravessam a fáscia e co-

municam os sistemas superficial e profundo. Existem 

mais de 150 veias perfurantesI e na atualidade são 

descritos de acordo com a topografia(2). As veias co-

municantes conectam veias dentro do mesmo com-

partimento. A parede da veia está composta por 3 

camadas: íntima, média e adventícia. As válvulas ve-

nosas são extensões da íntima e possuem uma estru-

tura bicúspide que favorece o fluxo unidirecional(1).

Descrição dos Sistemas Venosos

O sistema venoso profundo corre paralelo ao fémur 

e tíbia acompanhado pela artéria correspondente; 

este sistema inclui as veias ilíacas interna e externa, 

femoral comum, femoral (anteriormente veia femoral 

superficial), femoral profunda, poplítea, tibial ante-

riores e posteriores (em pares), peroneais e veias do 

sóleo(1,2). A frequência de válvulas aumenta de proxi-

mal a distal; as veias profundas do pé, tibiais anterio-

res e posteriores e peroneais têm válvulas de forma 

profusa, cada 2 cm. A veia poplítea e a parte distal 

da femoral possuem 1 ou 2 válvulas, além disso, há 

3 ou mais válvulas no nível de veia femoral; nas veias 

femoral comum e ilíaca externa há somente 1 válvu-

la. As veias ilíaca comum e cava são avalvuladas(1).

//
Dra. Paola ortiz. 
Capacitação em Flebologia no Naples Vein Center. Pós-graduação em Emergência.

Dra. Renata Carvalho
Cardiologista. Pós-graduação em Emergência.

insuficiência venosa superficial crônica 
de membros inferiores:
Epidemiologia, anatomia e fisiopatologia 
focada na américa latina
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O sistema venoso superficial reside no compartimen-

to superficial entre a fáscia muscular profunda e a 

pele, e inclui a veia safena maior ou magna (ante-

riormente chamada safena interna), a veia safena 

menor ou parva (anteriormente veia safena externa), 

suas variantes, acessórias e tributárias. Recobrindo 

as safenas encontramos a fáscia superficial que isola 

a mesma em um compartimento exclusivo, chamado 

compartimento safeno(1,2). O reconhecimento deste 

compartimento é crucial na avaliação sonográfica e 

para a realização de tratamentos de ablação térmica 

ou química da veia safena.

A veia safena maior se origina no dorso do pé, passa 

anterior ao maléolo interno, ascende anteromedial-

mente dentro de sua fáscia, entra no triângulo de 

Scarpa, onde recebe as veias pudenda externa, epi-

gástrica superficial e ilíaca circunflexa externa e termi-

na no nível da veia femoral comum; este confluente é 

o crossa safeno femoral(1,2). O diâmetro da veia safena 

não excede os 5 mm. O nervo safeno corre próximo 

à veia safena nos dois terços distais da perna(1).

As veias safenas acessórias são segmentos venosos 

que ascendem no plano paralelo à safena maior. Po-

dem ser anterior, posterior ou superficial.

No nível da crossa safeno femoral é observada uma 

válvula terminal e, a 1 cm do mesmo, encontramos 

uma válvula subterminal(1,2).

A safena menor se origina no nível lateral do pé, as-

cende no lado posterior da perna lateral ao tendão 

de Aquiles; nos dois terços inferiores corre no tecido 

subcutâneo, depois atravessa a fáscia e se localiza 

entre a cabeça dos músculos gastrocnêmicos. No ní-

vel da fossa poplítea, entra no sistema profundo des-

embocando na veia poplítea, este ponto é conhecido 

como crossa safeno poplítea. Menos comumente, a 

safena menor não drena na veia poplítea e continua 

em direção cefálica desembocando na veia femoral 

ou na safena maior. A veia de Giacominio intersafena 

é uma veia que comunica ambas as safenas no nível 

póstero-medial da coxa, esta veia está presente em 

65% das pernas com insuficiência venosa.

O nervo sural cursa ao longo da veia safena menor 

no terço distal da perna.

Usualmente, na veia safena maior existem 6 válvulas 

(máximo 14-25). Na safena menor são mais numero-

sas (7-10)(1).

Epidemiologia Da insuficiência Venosa Superfi-

cial Crônica

Calcula-se uma incidência entre 10 e 35% da popu-

lação adulta nos EUA, até 4% desta população será 

afetada por úlceras venosas(3,4).

A incidência na América Latina está correlacionada 

com os dados mundiais, embora alguns estudos ten-

ham encontrado uma maior incidência com relação 

à Europa ou com os EUA(5). 

Os estudos epidemiológicos de veias varicosas em 

América Latina são escassos. Um estudo realizado 
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no Brasil utilizando o método de classificação CEAP 

encontrou dados estadísticos de insuficiência venosa 

similares aos da população mundial; os pacientes 

foram analisados de acordo com a idade, gênero e 

número de gestas e concluíram que a insuficiência 

venosa é mais frequente nas mulheres e aumenta 

com a idade e o número de gravidezes. Um estudo 

multicêntrico realizado pela sociedade de angiologia 

colombiana onde são analisados todos os estudos 

realizados na América Latina e comparados com os 

europeus e americanos demonstrou que a prevalên-

cia da insuficiência venosa (fases C3-C6) está entre 

10% e 22%; estes dados são similares aos de outras 

publicações internacionais(7,8,9,10).

Consideramos importante destacar um trabalho no 

qual foi analisado o perfil clínico e sócio-demográfi-

co dos pacientes estudados; além dos fatores desen-

cadeadores como a prolongada permanência em 

pé, o nível hormonal elevado, o sedentarismo e a 

obesidade, este ensaio demonstrou que os níveis de 

escolaridade baixos e a baixa classe econômica es-

tão vinculados a uma maior prevalência de insufi-

ciência venosa na mencionada população. Nestes 

casos, mais frequentemente, são observadas fases 

avançados da doença e pior qualidade de vida(11). 

Fisiopatologia

Aproximadamente 75% do volume sanguíneo está 

contido no sistema venoso periférico devido a sua 

grande capacitância(12).  A pressão hidrostática veno-

sa está determinada pelas pressões nas cavidades 

cardíacas, forças gravitacionais, a composição e dis-

tensibilidade da parede venosa, a eficácia das válvu-

las unidirecionais e a influência simpática e paras-

simpática no tônus muscular liso. O retorno venoso 

em contra da gravidade é gerado pela ação combi-

nada da musculatura da panturrilha (atua como 

bomba periférica) e da função unidirecional das vál-

vulas venosas. A alteração de qualquer um destes 

mecanismos resulta em hipertensão venosa e refluxo 

venoso patológico.

Hipertensão Venosa ambulatorial

Este é o mecanismo operacional em todos os casos 

de insuficiência venosa crônica(13).  Vários estudos 

demonstram que o refluxo ou insuficiência começa 

no sistema venoso superficial em até 80% dos casos. 

A hipertensão hidrostática causa relaxação do mús-

culo liso da parede venosa, lesão endotelial, degra-

dação da matriz extracelular com subsequente debi-

lidade e dilatação da parede venosa. Por outro lado, 

aumenta a migração de leucócitos, a ativação de 

granulócitos plasmáticos e a atividade de metalo-

proteínases que causam degradação das válvulas 

venosas. A diminuição da ação de bomba da pantu-

rrilha provoca hipertensão venosa em pacientes com 

atrofia muscular de diferentes causas(14). 

As causas secundárias incluem tromboses venosas 

profundas, trauma e fístulas arteriovenosas.
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As tromboses venosas profundas causam aumento 

da pressão hidrostática venosa de forma diretamente 

proporcional ao grau de obstrução venosa trombóti-

ca. Nas fases iniciais da insuficiência venosa somen-

te são observadas varizes, mas ao progredir a doença 

é afetado o tecido perivascular manifestando-se em 

modificações na coloração da pele, aparecimento 

de lipodermatoesclerose e úlceras(15).

Conflito de interesse: Nenhum

Referencias Bibliográficas: 
1 Gloviczki P, Mozes G,. Development and anatomy of thevenoussystem. Handbook of venousdisorders. 2009;2: 12-24.
2 Almeida J. VenousAnatomy. Atlas of endovascular venoussurgery. 2012;1:1-22
3 White GH. ChronicVenousInsufficiency. In: Veith F, Hobson RWII, Williams RA, Wilson SE (eds). Vascular Surgery, New York: Mc Graw-Hill Inc. 1993, 865-888.
4 Callam MJ. Epidemiology of varicosevein. Br J Surg 1994, 81:167-173.
5 Hernández Rivero MJ, Llanes Barrios JA, et al. Caracterización de la insuficiencia venosa crónica en consultas del instituto de angiología y cirugía vascular. 
Revista cubana de angiología y cirugía vascular.2010;11(1)1-9.
6 Scuderi A, Raskin B, et al. Theincidence of venousdisease in Brazilbasedon CEAP classification. IntAngiol 2002;4:316-21.
7 Maffei FA, Magaldi C, et al. Varicoseveins and chronicvenousinsufficiency in Brazil. Prevalenceamong 1755 inhabitants of a country Town. Int J of Epidemiol 1986;2:210-217.
8 Buitrago J, Cano AF, et al. Factores de riesgo y prevalencia de venas varicosas como factor de riesgo de tromboembolismo venoso en pacientes hospitaliza-
dos. Revista colombiana de cirugía vascular. 2011. Vol 11(2):43-52.
9 Duque et al, Consorcio pro-salud vascular. Epidemiología de las enfermedades vasculares y sus factores de riesgo en la comunidad Embera-Chami de 
Cristiana. Universidad de antioquia.2013. Inédito.
10 Duque J, Buitrago J, et al. Epidemiología de los desordenes venosos. Guias colombianas para el manejo de los desordenes crónicos de Las venas.2009.(3)41-58.
11 Costa L, Higino W, et al. Perfil clínico e sociodemografico dos portadores de doenza venosa cronica atendidos em centros de saúde de Maceió. Jornal 
vascular Brasileiro.2012,vol11,(2)108-113.
12 Goldman M, Guex JJ, Weiss R, Parstch. Pathophysiology of varicoseveins, Sclerotherapy. 2011;3:48-70.
13 Frank Padberg,Jr. The physiology and hemodynamics of the normal venouscirculation. Handbook of venousdisorders. 2009;3:25-36.
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As manifestações clínicas da insu-

ficiência venosa crônica abrangem 

um amplo espectro. Estas podem 

ser de carácter simples e de im-

portância puramente cosmética 

ou podem chegar a ser altamente 

debilitantes.

Os sintomas comumente referidos 

são sensação de pernas pesadas, 

dilatação de veias superficiais, 

prurido, cansaço, dor, inchamen-

to, enrubescimento e ardor nos 

membros inferiores, consequên-

cias da insuficiência venosa. Esses 

incômodos são mais proeminentes 

no fim do dia.

A hipertensão venosa não é uma 

condição benigna. Este é o meca-

nismo que causa os sintomas refe-

ridos além das modificações cutâ-

neos encontrados na exploração 

física como edema, varizes, hiper-

pigmentação, dermatite, modifi-

cações cicatriciais, linfedema e 

úlceras venosas (Figuras 1-9).

O edema caracteristicamente co-

meça na área perimaleolar, ascen-

de progressivamente até atingir a 

tuberosidade tibial e causa fóvea 

nas etapas iniciais da doença; 

quando não causa fóvea, o estado 

é avançado e pode indicar a pre-

sença de linfedema secundário. Os 

pacientes frequentemente descre-

vem melhora matutina no edema 

pelo efeito favorável de elevar as 

pernas ao dormir.

//
Dres. Leandro Pérez Segura, FaCC, FSCai, RPVi 
e Julián Javier, MD, FSCai, FaCC, FCCP

Doença venosa superficial crônica de 
membros inferiores: 
Manifestações clínicas e tratamento 
conservador

Figura 1.
CEaP 1
Veias Reticulares 
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As manifestações cutâneas, tipica-

mente precedidas e acompanhadas 

por edema, como a hiperpigmen-

tação e a dermatite, também co-

meçam na área perimaleolar e as-

cendem em grau variável 

dependendo da severidade e da 

cronicidade da insuficiência. Na 

Tabela 1 são definidas as manifes-

tações na exploração física mais 

comumente encontrados na doença 

venosa.

A hiperpigmentação cutânea é cau-

sada pela presença de hemosside-

rina e glóbulos vermelhos intactos 

ou fragmentados que são extrava-

sados devido à elevada pressão hi-

drostática pericapilar.

A dermatite venosa também é con-

sequência do aumento na per-

meabilidade vascular e é caracteri-

zada por áreas de eritema com 

bordas altamente demarcadas e a 

presença de placas escamosas, hi-

perpigmentação e escoriações.

Por último, as úlceras cutâneas re-

presentam o estado terminal da in-

suficiência venosa. Estas ocorrem 

em média 25 anos depois do apa-

Figura 2.
CEaP 1
Telangiectasia

Figura 3.
CEaP 2
Veias Varicosa

Manifestações
 
Nenhuma evidência visual o palpável de 
doença venosa 
Telangiectasias ou Veias Reticulares 
Veias Varicosas 
Edema 
Hiperpigmentação ou Dermatite 
Lipodermatosclerose 
Úlcera Prévia 
Úlcera Ativa 

Anatomia 
(A) 

Superficial 

Profunda 
Perfurante 

 

Patofisiologia 
(P) 

Refluxo 

Obstrução 
Combinada 

Etiologia 
(E) 

Primária 

Secundária 
Congênita 

 

Tabla 1:

Clínico 
(C)
0

1
2
3

4A
4B
5
6

Descoberta Física 
 
Telangiectasia 
Veias Reticulares 
Hiperpigmentação 
Dermatite 

Lipodermatosclerose 

Linfedema 

Definição

Conjunto de pequenas veias intradérmicas dilatadas (diâmetro <1mm). 
Pequenas veias intradérmicas dilatadas e tortuosas (diâmetro 1-¬3mm).
Descoloração cutânea obscura tipicamente maleolar.
Eritema bem demarcado tipicamente maleolar, pode estar acompanhada de 
escoriações. 
Endurecimento e eritema da pele ou tecido subcutâneo devido à inflamação 
crônica. 
Edema tenso com dobras naturais muito marcadas, a pele do primeiro artelho 
pode não se comprimir. 
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recimento das veias varicosas(1) e 

calcula-se que afetam aproximada-

mente 15% das pessoas com varizes 

maiores(2). A hipertensão venosa 

também desempenha um papel pri-

mordial no aparecimento das úlce-

ras, mas a insuficiência venosa trun-

cal não é um mecanismo exclusivo, 

mas sim a presença de trombose ve-

nosa profunda, refluxo venoso pro-

fundo e fluxo bidirecional de veias 

perfurantes também participam da 

formação das úlceras(3,4).

Classificação de Doença Venosa

O passo inicial na avaliação do pa-

ciente é classificá-lo clinicamente 

baseando-se na nomenclatura 

CEAP. Um comitê internacional des-

envolveu esta classificação em 1994 

e desde então tem sido adotado 

como o padrão na atualidade(5).

Este sistema inclui descritores (0-6) 

Clínicos (C), Etiológicos (E), Anatômi-

cos (A) e Patofisiológicos (P). Os seus 

detalhes são descritos na Tabela 1.

Várias críticas à metodologia CEAP 

devem ser destacadas: é uma clas-

sificação objetiva gerada pelo for-

necedor, é uma descrição em um 

Figura 4.
CEaP 3
Edema Unilateral Com Fóvea

Figura 5.
CEaP 4a
Dermatite Venosa 
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momento específico (e pode nunca variar) e, o que é 

muito importante, exclui as consequências da doença 

da perspectiva do paciente, ou seja, não reporta as 

repercussões sintomáticas, funcionais, visuais nem 

psicológicas percebidas pelo paciente.

Neste sentido, foram criados sistemas de qualificação que 

reportam a severidade da doença como a Escore Clínico 

da Severidade Venosa (VCSS, de acordo com sua sigla 

em inglês)(6), este sistema também é criticado porque está 

gerado pelo fornecedor de saúde e não pelo paciente, 

aumentando assim o efeito do observador.

As repercussões da doença da perspectiva do pacien-

te são de alta utilidade. Esta informação é particular-

mente importante se for obtida no momento da ava-

liação inicial e após submeter o paciente a alguma 

intervenção; para facilitar este propósito existe uma 

série de autopesquisas que podem ser preenchidas 

pelos pacientes e que reportam resultados com alta 

especificidade, sensibilidade e reprodutibilidade(7).

É altamente recomendável incorporar instrumentos de 

carácter objetivo e subjetivo na prática venosa para 

obter resultados de sucesso.

Tratamento Conservador da insuficiência Venosa 

Crônica

Independentemente da causa da insuficiência venosa, 

a hipertensão venosa é o mecanismo operacional e 

comum denominador em todos os pacientes afetados.

Figura 6.
CEaP 4a
Hiperpigmentação 

Figura 7.
CEaP 4B
Lipodermatosclerose 

Figura 8.
CEaP 5
Úlcera Prévia 
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Na presença de um sistema veno-

so saudável, a pressão venosa no 

nível pé é de 80-90 mm Hg em 

bipedestação. Durante a ambu-

lação, esta pressão diminui a 20-

30 mm Hg em condições normais 

como resultado da ação contrátil 

dos gastrocnêmicos(8).

Na presença de insuficiência val-

vular ou obstrução venosa, a di-

minuição na pressão ambulatória 

é muito limitada ou ausente. Este 

fenômeno é conhecido como hi-

pertensão venosa ambulatorial(9).

A relação entre o aumento progres-

sivo da pressão venosa ambulato-

rial e as fases avançadas da doença 

é diretamente proporcional.

Reconhecendo estes conceitos se 

entende que qualquer intervenção 

que diminua, limite ou elimine a 

fonte da hipertensão venosa está 

associada com uma melhora nos 

sintomas e sinais da doença veno-

sa crônica. Este efeito é atingido 

utilizando compressão externa por 

meio de vendagens, meias de 

compressão e sistemas pneumáti-

cos de compressão intermitente.

Os efeitos obtidos pela compres-

são incluem: restauração da 

função valvular venosa, redução 

no diâmetro venoso, aumento na 

velocidade do fluxo sanguíneo mi-

crocirculatório, diminuição da fil-

tração capilar, aumento na reab-

sorção intersticial e aumento na 

reabsorção e transporte linfáticos. 

Estes efeitos resultam em benefí-

cios clínicos como a redução do 

volume de edema, aumento na 

fração de ejeção dos gastrocnê-

micos, redução de modificações 

cutâneas, assim como prevenção 

da formação e recorrências de úl-

ceras venosas(10). A maioria dos 

pacientes que aderem à terapia 

de compressão percebem uma 

notória melhora nos sintomas 

reportados(11) 

Existem 4 gradientes de compres-

são dependendo da magnitude 

da pressão exercida no nível do 

tornozelo; os níveis de compres-

15-20 mm Hg (Gradiente Classe I) 20-30 mm Hg (Gradiente Classe II) 30-40 mm Hg (Gradiente Classe III) >40 mm Hg (Gradiente Classe IV)

Varizes menores  Varizes moderadas a severas  Varizes severas  Varizes severas 
Edema menor  Edema moderado  Edema severo  Edema severo 
Pós-escleroterapia  Pós-escleroterapia  Pós-ablação venosa  Pós-ablação venosa 
Previne TVP  Previne TVP  Previne SPT  Tratamento SPT 
Dor venosa  Previne recorrências de úlceras  Tratamento de úlceras venosas ativas  Tratamento de úlceras venosas ativas 
Varizes menores gestacionais  Varizes moderadas a severas gestacionais  Hipotensão ortostática  Hipotensão ortostática 
  Tromboflebite superficiais   Linfedema  Linfedema

Tabla 2:

TVP: trombose venosa profunda; SPT: síndrome pós-trombótico. 

Figura 9.
CEaP 6
Úlcera Venosa ativa 
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são das meias são indicados ba-

seando-se na apresentação clíni-

ca do paciente (Tabela 2).

Outras medidas conservadoras 

recomendáveis incluem elevar os 

membros inferiores, evitar prolon-

gados períodos sentado ou de pé, 

exercitar-se frequentemente e per-

der peso.

Conflito de interesse: Nenhum

Referencias Bibliográficas: 
1 Hoare MC, Nicolaides AN, et al: The role of primary varicose veins in venous ulceration, Surgery 92:450, 1982.
2 Gallagher PG: Major contributing role of sclerotherapy in the treatment of varicose veins, J Vasc Surg 20:139, 1986.
3 van Rij AM, Solomon C, et al: Anatomic and physiologic characteristics of venous ulceration, J Vasc Surg 20:759, 1994.
4 Bergqvist D, Lindholm C, et al: Chronic leg ulcers: the impact of venous disease, J Vasc Surg 29:752, 1999.
5 Eklof B, Rutherford RB, Bergan JJ, et al: American Venous Forum International Ad Hoc Committee for Revision of the CEAP Classification: Revision of the 
CEAP classification for chronic venous disorders: consensus statement, J Vasc Surg 40:1248, 2004.
6 Rutherford RB, Padberg FT Jr, Comerota AJ, et al: Venous severity scoring: an adjunct to venous outcome assessment, J Vasc Surg 31:1307, 2000.
7 Guex JJ, Zimmet SE, Boussetta S, et al: Construction and validation of a patient reported outcome dedicated to chronic venous disorders: SQOR-V (Specific 
Quality o Life & Outcome Response – Venous), J Mal Vasc 32:135, 2007.
8 Arcelus JI, Caprini JA: Nonoperative treatment of chronic venous insufficiency, J Vasc Tech 26(3):231, 2002.
9 Eberhardt RT, Raffetto JD: Chronic venous insufficiency, Circulation 111:2398, 2005
10 International Task Force: The management of chronic venous disorders of the leg, Phlebology 14:66, 1999
11 Motykie GD, Caprini JA, et al: Evaluation of therapeutic compression stockings in the treatment of chronic venous insufficiency, Dermatol Surg 25:116, 
1999
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introdução

Benefícios da eliminação do refluxo venoso su-

perficial patológico

Foi demonstrado amplamente que os pacientes com 

sintomas de insuficiência venosa crônica reportam 

melhorias significativas em sua qualidade de vida 

ao se submeterem a terapias que eliminam o refluxo 

venoso patológico superficial. Esta melhoria foi des-

crita tanto para as terapias cirúrgicas como para as 

terapias minimamente invasivas(1,2).

Métodos de eliminação do refluxo venoso su-

perficial patológico

O refluxo venoso superficial patológico pode ser 

eliminado através de métodos cirúrgicos e métodos 

minimamente invasivos.

As técnicas cirúrgicas (ligadura alta com fleboex-

tração) têm a desvantagem de necessitar anestesia 

general, uso de bloco cirúrgico, longos tempos ci-

rúrgicos e se associam a uma morbimortalidade não 

desprezível.

As técnicas minimamente invasivas, introduzidas nos 

Estados Unidos em 1999, oferecem importantes vanta-

gens ao serem comparadas com a cirurgia; estas técni-

cas serão o sujeito da revisão que aqui apresentamos.

Métodos minimamente invasivos de eliminação 

do refluxo superficial patológico

Técnicas com Anestesia Perivenosa

- Ablação Térmica por Radiofrequência: Pulsada e 

Contínua.

- Ablação Térmica por Laser: Ondas Específicas a 

Hemoglobina ou a Água.

Técnicas sem anestesia Perivenosa

- Oclusão Química (Escleroterapia)

- Oclusão Mecanoquímica (MOCA)

- Escleroterapia Assistida por Balão

- Oclusão Venosa com Cianoacrilato

Técnicas de ablação Térmica: Radiofrequência 

e Laser

Estas técnicas compartilham um mecanismo de ação 

que consiste em injúria térmica que causa a con-

tração das fibras de colágeno das paredes venosas e 

produz a redução do diâmetro luminal venoso; sub-

sequentemente a resposta inflamatória ao dano tis-

sular térmico produz fibrose endovenosa e eventual 

oclusão do vaso tratado, eliminando assim o refluxo 

venoso. Estes procedimentos são realizados percu-

taneamente. O uso de ultrassom é primordial para 

visualizar exatamente a posição do cateter distal na 

junção safeno-femoral (SF) ou safeno-poplítea (SP). 

Terapia intervencionista Percutânea da 
insuficiência Venosa Crônica:
Técnicas de ablação Térmica e Não Térmica

REVISÃO BIBLIOGRAFICA
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Anestesia perivenosa (tumescente) é administrada a 

todo o comprimento do segmento que será tratado 

para evitar dano térmico aos tecidos perivenosos.

Estas técnicas podem ser utilizadas para tratar a 

safena magna, a safena parva e também as veias 

perfurantes com fluxo bidirecional.

As fibras laser utilizam energia com longitudes de onda 

específicas transmitidas através de uma fibra óptica co-

locada dentro do segmento venoso a tratar. Existem fi-

bras laser com longitude de onda específica para água 

e longitude de onda específica para hemoglobina.

A hemoglobina é o cromóforo das ondas de 810nm, 

940nm e 980nm de longitude; ao absorver esta 

energia laser, são geradas borbulhas de vapor de 

alta temperatura intravascular que destroem o endo-

télio venoso e ocluem o segmento tratado(3).

O agua intersticial da parede venosa é o cromóforo 

das ondas de 1319nm, 1320nm e 1470nm de longi-

tude. A absorção de esta energia resulta em um mar-

cado aumento da temperatura local, desidratação e 

desnaturalização proteica com necrose coagulativa 

endotelial seguido de estenose venosa cicatricial e 

eventual obliteração luminal(4).

A Tabela 1 oferece um resumo das características 

principais dos sistemas de ablação térmica.

Técnica de oclusão Química Dirigida por Ul-

trassom (Escleroterapia)

Utilizando imagens ultrassonográficas são injetados 

agentes esclerosantes em tempo real, cujo principal 

objetivo é a formação de trombo que subsequente-

mente se organiza e causa fibrose através da des-

truição irreversível das células endoteliais.

Dispositivo

ClosureFast RF

Laser: 810, 940, 
980 nm
Cromóforo: 
Hemoglobina
Laser: 
1320, 1470nm
Cromóforo: H2O
Nd:YAG Laser 
1064nm
F care EVRF

Cerma Vapor

Veni RF
Plus

*JET

Temperatura

120°C

1300°C

1300°C

125°C

150°C

104°C

N/A

Aprovação

EEUU
UE

EEUU
UE

EEUU
UE

UE

UE

Não
(ensaios na UE 

e nos EUA)

Geração Térmica e Cateter

Aplicação direta de radiofrequência
Introdutor 7F
Cateter 5F

Emissão de prótons e absorção de 
energia por hemoglobina

Introdutor 4F
Fibra óptica 4F

Emissão de prótons e absorção de 
energia por H2O

Introdutor 4F
Fibra óptica 4F

Energia de radiofrequência pulsante 
de alta intensidade

A água fervida gera vapor no 
manúbrio do Cateter

A energia de radiofrequência aquece 
a solução salina vaporizando-a na 

ponta do Cateter
Aplicação de anestesia tumescente 

endovascular

Vantagens

Recuperação imediata
Efetivo em >92% após 5 anos

Mínima dor pós-operatória
Recuperação imediata

Efetivo em >92% após 5 anos
Calibre pequeno bom para veias 

tortuosas
Recuperação imediata

Efetivo em >92% após 5 anos
Calibre pequeno bom para veias 

tortuosas
Mínimo dor pós-operatória

Recuperação imediata
Calibre pequeno bom para veias 

tortuosas
Mínimo dor pós-operatória

Recuperação imediata
Dados limitados de efetividade

Ensaios clínicos, ainda não 
aprovados

Para uso com todos dispositivos 
térmicos

Desvantagens

Custoso
Anestesia tumescente
Não veias tortuosas
Dor pós-operatória

Equimose
Custoso

Anestesia tumescente
Custoso

Anestesia tumescente

Escassos dados a longos prazos
Usa energia pulsante

Anestesia tumescente

O vapor é aquecido através de todo 
o Cateter

Escassos dados publicados
Anestesia tumescente

Ensaios clínicos, ainda não 
aprovados.

Tabela 1: características principais dos sistemas de ablação térmica.
EUA: Estados Unidos
UE: União Europeia
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Dispositivo

Cianoacrilato

MOCA

V-BLOCK

Escleroterapia 
dirigida com 
Ultrassom 
(UGS)

Aprovação

EEUU 
(2/2015)

UE

EEUU
UE

UE

EEUU
UE

Mecanismo de Ação

Polimerização química causando 
hiperplasia e fibrose e dano 

irreversível ao endotélio venoso

Trauma mecânico e químico ao 
endotélio levando a fibrose

Uma malha de nitinol com ganchos 
ancorados na veia em porção 

proximal acarreta a obliteração da 
veia e perda da íntima

Injúria química ao endotélio venoso 
por adstringentes

Polidocanol e Sotradecol mais 
usados

Vantagens

Sem anestesia tumescente
Não precisa gerador

Não precisa meias de compressão
>90% efetivo após 2 anos
Nenhuma injúria a nervos

Não requer anestesia
Não precisa gerador

Nenhuma injúria a nervos

>90% efetivo
Não causa trombose venosa 

profunda
Não precisa gerador

Extensa literatura
Não custoso
Pouca dor

Muito bem tolerada

Desvantagens

Custoso
Poucos dados no longo prazo

Procedimento Tedioso
Procedimento Longo

Custoso
Nenhum dado no longo prazo

Meias de compressão
Difícil de usar em veias tortuosas

Ensaios clínicos
50 pacientes

Flebite superficial

80% efetiva
Requer múltiplas sessões de tratamento
Déficits focais neurológicos transitórios

Trombose venosa profunda

Tabela 2: características principais dos sistemas de ablação não térmicos.
EUA: Estados Unidos
UE: União Europeia

Os esclerosantes aprovados nos EUA são o tetradecil 

sulfato de sódio e o polidocanol. Estas substâncias 

podem ser injetadas de forma líquida e em forma 

de espuma.

Este método é altamente custo-efetivo, simples de 

realizar e traz bons resultados a curto e médio prazo. 

As desvantagens são a curva de aprendizagem, o 

custo do equipamento de ultrassom, requer múltiplos 

tratamentos e os possíveis efeitos secundários cutâ-

neos desfavoráveis(5).

Técnica de oclusão Mecanoquímica (MoCa)

Este inovador método combina mecanismos mecâ-

nicos e químicos para causar injúria não térmica na 

parede vascular e eventual oclusão venosa. Este ca-

teter consiste em uma ponta metálica que oscila a 

uma velocidade de 2.000 a 3.500 rpm enquanto 

que o corpo do cateter infunde difusamente uma 

substância esclerosante.

Escleroterapia assistida por Balão

Este sistema consiste em um cateter de dois lúmenes; 

um deles infla e controla um balão distal que detém 

o fluxo sanguíneo e através do outro lúmen é injeta-

da a substância esclerosante que é mantida limitada 

ao segmento tratado sem extensão sistémica, evitan-

do assim possíveis efeitos secundários.

oclusão Venosa com Cianoacrilato

Sendo aprovado em fevereiro de 2015, este é o mais 

recente dos sistemas de ablação venosa superficial 

nos EUA, este cateter entrega um polímero adesi-

vo que se solidifica no lúmen venoso causando uma 

reação inflamatória que culmina na oclusão perma-

nente do vaso tratado(6)

A Tabela 2 compara as características dos sistemas 

de ablação não térmicos.

Comparação de Métodos

Recentemente o grupo Cochrane publicou um do-

cumento de tipo metanálise (utilizando estudos es-

tatisticamente inclinados e de datas e técnicas muito 

diversas) que reportou as seguintes descobertas(7):

Recorrências e Recanalização: cabe ressaltar que 

os estudos realizados têm grandes diferenças me-

todológicas, mas não parecem existir diferenças 

estatisticamente significativas entre as técnicas de 
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termoablação e a safenectomia cirúrgica. As reco-

rrências variam de 7% a 14% com RF e de 11% a 21% 

para a cirurgia após 2 anos.

Efetividade: as taxas de reintervenção por falha téc-

nica variam de 3 a 13% para as técnicas laser e 0% 

a 13% para as técnicas por RF. As técnicas cirúrgicas 

reportam taxas de reintervenção por falhas técnicas 

de 1,4% a 15%.

Qualidade de Vida: são descritos aumentos favo-

ráveis na qualidade de vida reportados pelos pacien-

tes tratados com as terapias de eliminação de refluxo 

químicas, térmicas e cirúrgicas. Os instrumentos uti-

lizados foram amplamente variados, mas seu deno-

minador comum é uma melhoria de sintomas após a 

eliminação do refluxo patológico.

Dor Pós-Operatória: é reportada menos dor com 

laser em alguns ensaios, enquanto que outras publi-

cações descrevem maior dor pós-operatória com o 

uso da radioablação por laser em comparação com 

cirurgia. No entanto, as taxas de dor pós-operativo 

firmemente favorecem a ablação endovenosa com 

radiofrequência em vários ensaios aleatorizados.

O EVOLVES, ensaio clínico aleatório e prospectivo, 

demonstrou recuperação mais rápida, menos dor 

pós-operatória, menos eventos adversos e excelentes 

taxas de oclusão venosa no longo prazo (>90% após 

24 meses) com o uso de radioablação endovenosa 

comparado com a extirpação cirúrgica de safena 

magna(8).

A literatura disponível na atualidade sobre o sistema 

MOCA é escassa, mas estudos de curto e médio segui-

mento indicam mínimo dor pós-operatória e taxas de 

oclusão que excedem 95% após 3, 6 e 24 meses(9).

Perspectiva Pessoal

Os sistemas que não requerem anestesia periveno-

sa se perfilam como opções futuras muito favoráveis 

que estão sendo estudadas ativamente. As técnicas 

térmicas continuam se modernizando e se espera o 

desenvolvimento e lançamento de novos cateteres 

capazes de infundir o agente anestésico de maneira 

endoluminal, eliminando assim as múltiplas injeções 

externas que atualmente são necessárias(10). Como 

qualquer técnica que utilizamos no laboratório de 

hemodinâmica, o primordial é familiarizar-se ampla-

mente com um método que nos permita oferecer os 

mais eficientes e seguros resultados aos nossos pa-

cientes. Uma vez superada a curva de aprendizagem 

inicial e tendo obtido pacientes satisfeitos, é razoável 

expandir as técnicas e a complexidade dos pacientes 

tratados.

Conflito de interesse: Nenhum

Referencias Bibliográficas: 
1 Endovascular radiofrequency ablation for varicose veins: an evidence-based analysis. Ont Health Technol Assess Ser. 2011;11(1):1-93
2 Endovascular laser therapy for varicose veins: an evidence-based analysis. Ont Health Technol Assess Ser. 2010;10(6):1-92
3 Proebstle TM, Sandhofer M, et al: Thermal damage of the inner vein wall during endovenous laser treatment: key role of energy absorption by intravascular 
blood. Dermatol Surg. 2002;28(7):596-600
4 Almeida J, Mackay E, Javier JJ, et al: Saphenous laser ablation at 1470nm targets the vein wall, not blood. Vasc Endovasc Surg. 2009;43(5):467-472
5 Hamel-Desnos C, Desnos P, et al: Evaluation of the efficacy of polidocanol in the form of foam compared with liquid form in sclerotherapy of the greater 
saphenous vein: initial results. Dermatol Surg. 2003;29(12):1170-1175
6 Almeida JI, Javier JJ, et al: Two-year follow-up of first human use of cyanoacrylate adhesive for treatment of saphenous vein incompetence. Phlebology. Apr 
30 2014.
7 Nesbitt C, Bedenis R, et al: Endovenous ablation (radiofrequency and laser) and foam sclerotherapy versus open surgery for great saphenous vein varices. 
Cochrane Database Syst Rev. 2014 Jul 30;7
8 Lurie F, Creton D, et al: Prospective randomized study of endovenous radiofrequency obliteration (closure procedure) versus ligation and stripping in a selec-
ted patient population (EVOLVeS Study). J Vasc Surg. 2003;38(2):207-214
9 Elias S, Raines JK: Mechanochemical tumescentless endovenous ablation: final results of the initial clinical trial. Phlebology. 2012;27(2):67-72
10 Javier JJ: A short review of catheter-based superficial venous disease management: new directions, new paradigms. J Invasive Cardiol. 2015 Jan;27(1):49-53
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Um paciente masculino de 58 anos 

de idade foi referido a nosso serviço 

endovascular por dor em repouso 

e notório aumento no tamanho do 

membro inferior direito.

Seus antecedentes incluíam trom-

bose venosa profunda direita com 

embolia pulmonar não massiva 6 

anos antes de nossa avaliação. O 

exame físico demonstrou marcado 

edema no membro inferior direito 

(Figura 1).

As veias femoral comum, femoral e 

poplítea direitas não apresentavam 

evidência de trombose endolumi-

nal (Figura 2). É importante notar 

que o Doppler femoral comum 

não mostrou variação respiratória 

significativa (Figura 3).

Estes dados altamente sugeriam a 

presença de obstrução venosa ilía-

intervenção Endovascular Venosa Profunda

//
Dr. José Rafael López Luciano
Corazones del Cibao, Santiago, República Dominicana

CASO CLINICO

 

Figura 1. Edema unilateral direito

Figura 2. Veia femoral comum patente.

Diâmetro 50cm

Diâmetro 26cm

Diâmetro 42cm

Diâmetro 23cm
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ca (ou ilio-caval), sendo realizada 

uma venografia ascendente com 

ultrassom intravascular (Visions PV 

.035, Volcano, CA, EEUU).

TÉCNiCa

Foi obtido acesso venoso dirigido 

por ecografia no nível da veia fe-

moral direita alta com micropunção 

e foi introduzida uma bainha de 

11F; a venografia ilíaca direita 

através deste introdutor demonstrou 

uma estenose significativa da veia 

ilíaca externa (Figura 4). 

O IVUS demonstrou claramente 

que a estenose era resultado de 

compressão não trombótica pela 

artéria adjacente e foi confirmado 

com precisão a redução luminal 

(Figura 5).

CASO CLINICO

 

Figura 3. Padrão femoral comum com mínima variação 
respiratória. 

Figura 4. Estenose por venografia.

Figura 5. iVUS inicial, referência. Figura 5. 2 –iVUS inicial, compresión Figura 5-3. Superposición de segmentos
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Foi realizada uma venoplastia utilizando um balão de 

16mm (XXL, Boston Scientific, MA, EEUU) seguida pela 

implantação de férula venosa metálica de 22 mm x 45 

mm (Wallstent, Boston Scientific, MA, EEUU).

Após a venoplastia, ficou evidente um aumento satis-

fatório no diâmetro luminal venoso por venografia e 

por IVUS (Figura 6).

DiSCUSSÃo

Este caso mostra uma condição frequente que é pouco 

reconhecida e insuficientemente tratada. As lesões 

obstrutivas venosas ilíacas sem trombose ou síndromes 

de compressão (p. ex., síndrome de May-Thurner) 

são descritas em mais da metade dos pacientes com 

sintomas de enfermidade venosa crónica(1).

As técnicas diagnósticas dúplex oferecem uma pobre 

visualização das veias ilíacas; a aparente ausência ul-

trassonográfica de obstrução venosa ilíaca por dúplex 

não necessariamente a exclui. De fato, a venografia 

ascendente monoplano também é insuficiente para 

determinar as obstruções venosas ilíacas (sensibilidade 

45%, valor preditivo negativo 49%). Por estas razões é 

recomendável o uso liberal de IVUS para determinar 

com precisão os detalhes anatómicos do fluxo de saída 

venoso central ilíaco(2).

O tratamento com anticoagulantes e a compressão 

são tipicamente incapazes de restaurar a qualidade 

de vida. Restaurar o fluxo venoso central é primordial 

para obter resultados clínicos duradouros.

Após 3-5 anos de seguimento, as taxas de patência 

primária das férulas venosas ilíacas são superiores a 

90% nestes casos não-trombóticos; a melhoria clínica 

também é altamente favorável(3).

Conflito de interesse: Nenhum

Referencias Bibliográficas: 

1 Raju S, Neglen P: High prevalence of non-thrombotic iliac vein lesions in chronic venous disease: a permissive role in pathogenicity. J 

Vasc Surg. 2006 Jul;44(1):136-43.

2Neglen P and Raju S: Intravascular ultrasound scan evaluation of the obstructed vein. J VascSurg2002;35:694-700.

3Raju S: Evidence summary: best management options for chronic iliac vein stenosis and occlusion. J VascSurg2013;57:1163-9.
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Figura 6. Resultados venográficos e por iVUS.
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Princípio e indicações de ablações Truncais Tér-

micas

Como foi exposto amplamente neste boletim, o concei-

to fundamental das ablações de troncos insuficientes 

de veias safenas éo de proporcionar uma temperatura 

endovenosa suficientemente alta como para causarda-

no permanente endotelial e, eventualmente, oclusão 

fibrosa dolúmen venoso, para diminuir a hipertensão 

venosa.

Estes procedimentos estão indicados em pacientes 

com refluxo venoso sintomático que não responderam 

satisfatoriamente ao uso de terapias conservadoras.

Passo a Passo: Radioablação por Cateter Closure 

FaST™

Passo Prévio 1: identificação do paciente

É muito importante destacar que a seleção do pa-

ciente é absolutamente crítica neste procedimento. O 

primeiro que recomendamos é classificar o paciente 

objetivamente, baseando-se no escore CEAP; o que 

deve estar acompanhado de uma qualificação subje-

tiva de sintomas preenchida pelo paciente.

Passo Prévio 2: avaliação Ultrassonográfica De-

talhada

Para proceder comas ablações endovenosas, é man-

datório obter um mapa detalhado da (frequentemente 

complexa) anatomia venosa dosmembros inferiores 

edospadrões de refluxodos troncos safenos e veias per-

furantes e tributárias. Esta descrição ultrassonográfica 

permite planejar a terapia mais adequada e o número 

antecipado de intervenções. Com frequência é neces-

sário realizar mais de 2 intervenções venosas para con-

seguir o maior benefício sintomático, principalmente 

nos casos avançados de insuficiência venosa.

Indiscutivelmente, a melhor posição para estudar o 

refluxo venoso é em bipedestação; o membro inferior 

analisado deve ser estudado levemente elevado e 

estando livre de peso.

É importante quantificar a duração e extensão do 

refluxo, já que fluxos que não excedem 500 milisse-

gundos e os refluxos que afetam segmentos venosos (e 

não a totalidade do tronco) não devem ser tratados.

ablação Térmica de Veia Safena Magna 
incompetente
Utilização da ablação por Radiofrequência

//
Dr. Leandro Pérez Segura, FaCC, FSCai, RPVi e Héctor Portuondo, RDCS, RVT, RDMS
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Passo Prévio 3: Tratamento 

Conservador

Se o paciente não tiver nenhuma 

melhoria nos sintomas de insufi-

ciência venosa com o uso dura-

douro de compressão graduada, 

devem ser descartadas outras 

etiologias.

Procedimento Passo 1: Sala de 

cirurgia versus Consultório

Na atualidade, estes procedimen-

tos são realizados, em sua maioria, 

na comodidade do consultório 

do intervencionista (figura 1). Isto 

diminui a ansiedade do paciente, 

principalmente se o mesmo tiver 

familiaridade com oconsultório e 

o pessoal de trabalho.

Procedimento Passo 2: Posicio-

namento do Paciente e Prepa-

ração Estéril

A posição de Trendelemburg in-

vertida facilita a distensão venosa 

causada pela gravidade e isto, 

por outro lado, facilita a identifi-

cação ultrassonográfica da safena. 

Apesar de que existem mesas 

operatórias que facilitam este po-

sicionamento, não são de caráter 

mandatório.

O membro inferior a ser tratado é 

preparado com técnicas cirúrgicas 

padrão (figura 2), utilizando so-

Figura 1-1. Configuração típica da sala de procedimentos venosos no consultório-
enosos en la oficina

Figura 1-2. Configuração típica do material necessário para o procedimento

Figura 1-3. Configuração típica do gerador de 
radiofrequência e da bomba de infiltração de 
lidocaína
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luções comercialmente disponíveis. É preferível evitar 

as soluções que geram espuma considerável, já que 

as bolhaspodem limitar a penetração do ultrassom.

Procedimento Passo 3: acesso Venoso

O acesso é obtido utilizando visualização ultrassono-

gráfica, usando a técnica de Seldinger, modificada 

no nível distal safeno, com micro agulha de 21G e 

introdução de micro corda para depois avançar o 

introdutor de 7F. A técnica ultrassonográfica de eixo 

longitudinal ou eixo sagital é a preferida do operador 

(figura 3). Para facilitar esta parte do procedimento, 

se recomenda involucrar o tecnólogo vascular para 

aidentificação ultrassonográfica do vaso e para rea-

lizar a punção venosa em tempo real.

Procedimento Passo 4: identificação da Confluên-

cia Safeno-Femoral

Também visualizando diretamente com ultrassom, é 

localizada a confluência safeno-femoral, com avanço 

do cateter de radioablação, tendo o cuidado de posi-

cioná-lo a pelo menos 2cm do caudal da confluência 

e da veia superficial epigástrica inferior (figura 4).

Procedimento Passo 5: aplicação de anestesia 

Perivenosa

O cateter de radioablação funciona como um mar-

cador altamente refletor com visualização ultrasso-

nográfica, sendo a melhor maneira de administrar a 

anestesia perivenosa. Este alto volume de lidocaína 

diluída é injetado circunferencialmente ao redor da 

veia a ser tratada, separa o lúmen venoso dos tecidos 

adjacentes, reduz o lúmen venoso e funciona como um 

amortecedor do calor produzido pelo cateter ativado 

(figura 5); desta maneira são evitadas as complicações 

causadas por dano aos tecidos perivenosos.
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Figura 2. Preparação estéril do membro que será tratado. 
Posição Trendeleburg invertida

Figura 3-1. Punção venosa dirigida por ecografia em tempo real.

Figura 3-2. Ilustração do lugar idôneo para acesso venoso, 
introdutor 7F e cateter de radiofrequência. 
© 2014 Covidien. All rights reserved.

Agulha de 21G na luz 
venosa
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Procedimento Passo 6: ativação do Cateter de 

Radioablação

Após administrar a lidocaína, o cateter pode ser movi-

do inadvertidamente, pelo que recomendamos revisar 

que a posição do cateter continue sendo a apropriada. 

Antes de iniciar a terapia, a temperatura do cateter 

dentro da veia é revisada (deve ser similar à tempera-

tura do anestésico utilizado, aproximadamente 25°C). 

O primer segmento a ser tratado deve receber dupla 

ativação do cateter por seu maior diâmetro. Depois 

o cateter é retirado de forma progressiva, utilizando 

como parâmetro as marcas de 7cm no exterior do ca-

teter, esta é a longitude do elemento térmico. Durante a 

ativação do cateter, a temperatura do elemento térmico 

deve atingir o objetivo de 120°C em aproximadamente 

5 segundos. Para facilitar o contato com as paredes 

venosas, é aconselhável exercer força externa com o 

transdutor ultrassônico (figura 6).

Procedimento Passo 7: avaliação imediata

Após terminar as aplicações de radiofrequência, deve 

ser demonstrada a ausência de fluxona safena mag-

na (na fase aguda é possível observar mínimo fluxo 

persistente) e que não foi limitado o fluxo sanguíneo 

do sistema venoso profundo, nem da veia epigástrica 

superficial (figura 7).

Procedimento Passo 8: Hemostasia

Breve compressão manual é aplicada localmente no 

local da venotomia, após concluir as ativações do 

cateter. Isto é similar à hemostasia de outros procedi-

mentos venosos.

Pós-Procedimento Passo 1: Compressão

Imediatamente após retirar o introdutor e obtera 

hemostasia, se procede com a aplicação de faixas 

de compressão. Recomenda-se usar 2 ou 3 capas, 
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Figura 4-1. Distância adequada do cateter com relação à 
confluência safeno-femoral

Figura 4-2. Ilustração da posição do cateter com relação à 
confluência safeno-femoral.
© 2014 Covidien. All rights reserved.

Figura 5. Anestesia perivenosa produzindo imagem de “halo”. 
Ilustração da administração de lidocaína. 
© 2014 Covidien. All rights reserved.

Figura 6. Ilustração 
da compressão exter-
na ao segmento a ser 
tratado e a retirada 
progressiva do catéter.
© 2014 Covidien. All 
rights reserved.

Veia epigástrica superficial

Veia safena magna

Sistema venoso 
profundo
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utilizando faixas de gaze no nível cutâneo de forma 

circunferencial, seguidas de um esparadrapo adesivo 

elástico também de forma espiral ao redor de toda 

a perna tratada do meio do pé ou tornozelo até a 

virilha. Alguns operadores preferem utilizar uma meia 

de compressão até a coxa de 20-30mmHg ou 30-

40mmHg imediatamente após o procedimento. De 

acordo com a nossa experiência, preferimos utilizar 

de 2 ou 3 capas que são retiradas no dia seguinte 

na visita rotineira e trocadas por uma media de com-

pressão de 30-40mmHg, que o paciente utiliza por 7 

dias, retirando-a antes de dormir. A vantagem deste 

método é que, imediatamente após o procedimento, 

há um sangramento no nível das múltiplas injeções 

e o volume de lidocaína tende a filtrar-se através da 

pele, causando manchas e umidade na meia de com-

pressão, o que causa ao paciente uma preocupação 

desnecessária.

Pós-Procedimento Passo 2: Seguimento Clínico e 

Ultrassonográfico

É aconselhável marcar consulta de seguimento clínico 

para o paciente nas primeiras 24-72 horas após o 

procedimento. Nesta visita é mandatório realizar um 

controle ultrassonográfico para demostrar a ausência 

de trombose venosa profunda e a ausência de fluxo 

no segmento safeno tratado. Esta visita é aproveitada 

para examinar o membro inferior tratado e continuar 

a terapia de compressão com uma meia até acoxa de 

30-40mmHg, por uma semana.

Uma semana após o tratamento é realizada outra 

consulta de controle para repetir o exame físico e 

descontinuar a compressão de 30-40mmHg. Neste 

momento é permitido regressar as meias de compres-

são de baixo gradiente e até o joelho. Muitos pacientes 

preferem não regressar ao uso de compressão neste 

momento.

Seis semanas após o procedimento,é recomendável 

repetir o controle ultrassonográfico para estabelecer a 

eliminação completa do refluxo e a ausência de trom-

bose venosa profunda. Controles ultrassonográficos 

após 6 e 12 meses são aconselháveis para a determi-

nação da efetividade da terapia no longo prazo.

 

Figura 7. Evaluación aguda demostrando flujo en la epigás-
trica superficial y femoral común. No se observa flujo en la 
safena magna

Figura 8. Ilustración del segmento venoso safeno al completar el 
tratamiento de radioablación.
© 2014 Covidien. All rights reserved.

Conflito de interesse: Nenhum

Veia femoral comum

Veia epigástrica 
superficial

Veia safena magna 
(sem fluxo)
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1- Quão frequente é a insuficiência venosa sin-

tomática?

A Insuficiência Venosa Crônica (IVC) é 2 vezes mais 

frequente que a doença coronária e 5 vezes mais 

frequente que a insuficiência arterial periférica. 50 

% das pessoas com mais de 60 anos sofrerá de in-

suficiência venosa crônica. Na prática diária de um 

cardiologista a metade de seus pacientes está so-

frendo de IVC, mas o cardiologista muitas vezes não 

reconhece os sintomas. No futuro imediato, espera-

seum aumento do IVC na população pelo aumento 

da obesidade, que é um dos fatores principais para 

desenvolver IVC. Nos nossos países da América Lati-

na muitos estão atingindo a primeira escala de inci-

dência de obesidade no mundo.

2- Em sua experiência, quais tratamentos são 

adotados pelos cardiologistas perante a insufi-

ciência venosa?

A maioria ignora os problemas venosos e muitos 

têm a noção de que é uma condição estética. Além 

das tromboses venosas profundas, as quais muitos 

cardiologistas preferem não tratar e referem estes 

pacientes para o pneumologista ou o cirurgião vas-

cular, o conhecimento de problemas venosos entre 

os cardiologistas é muito limitado. Existem pouquíssi-

mos programas de capacitação em cardiologia que 

capacitam sobre problemas venosos e não conheço 

um que esteja capacitando sobre problemas de 

veias superficiais. Faz pouco que as grandes con-

ferências como o SCAI, o TCT e o ACC introduziram 

um capítulo venoso; foram criadas conferências para 

cardiologistas apenas de temas venosos como The 

VEINS em Chicago, que está em sua quarta edição. 

//
Julián Javier, MD, FSCai, FaCC, FCCP

Entrevista con el Dr. Julián J. Javier

insuficiência venosa crônica em serviços de 
cardiologia
Por que os cardiologistas devem se capacitar no 
tratamento das doenças venosas?

ENTREVISTA COM OS ESPECIALISTAS
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Esta abordagem é penosa, já que os pacientes se be-

neficiam significativamente e muda a qualidade de 

suas vidas, e a maioria dos procedimentos podem 

ser feitos na comodidade de um consultório. 

3- Qual é a melhor maneira de determinar se 

existe insuficiência venosa?

Vemos os sintomas diariamente: cãibras na perna, 

edema das pernas, pigmentação e manchas escuras, 

perda de sensibilidade, fatiga e cansaço das pernas, 

ardor e dor, especialmente de noite. Atribuímos mui-

tos destes sintomas à diabete, às doenças periféricas, 

às neuropatias, aos efeitos secundários de remédios, 

mas na realidade é devido à IVC.

4- É esta condição causante de limitações fun-

cionais? 

A literatura demonstrou que a qualidade de vida de 

um paciente com insuficiência venosa de severidade 

2 a 6 é similar à de uma pessoa com insuficiência 

congestiva cardíaca. As pessoas que trabalham em 

pé como enfermeiras, médicos, professoras, caixas 

de banco, profissões que requerem estar em pé mui-

to tempo, têm queixas que podem afetar sua quali-

dade de vida e seu trabalho. Não descansam bem 

de noite, precisam muitos momentos de descanso no 

trabalho afetando sua produção. Muitos intervencio-

nistas têm IVC; como os sintomas não são letais e só 

em casos severos leva a úlceras, muitos se acostu-

mam com viver com eles e não buscam ajuda ou não 

sabem que existe tratamento.

5- Qual tratamento tem sido classicamente fa-

vorável para este padecimento?

Tradicionalmente as ablações endovenosas com ra-

diofreqüência ou com laser são as mais usadas. Em 

muitos países é usada a escleroterapia dirigida por 

ultrassom (UGS, por sua sigla em inglês) pelo alto 

custo dos equipamentos de ablações endovenosas. 

6- Quais terapias na atualidade foram introduzi-

das para tratar o refluxo venoso patológico?

As ablações não térmicas que não requerem anes-

tesia atingiram seu auge nos últimos anos, como por 

exemplo, a MOCA ou ablação químico-mecânica, 

e o Cianoacrilato ou “supercola” por não necessi-

tar gastos em equipamentos e não necessitar aplicar 

anestesia tumescente. A anestesia tumescente é do-

lorosa e traz muitas moléstias para o paciente.

7- Como os intervencionistas cardiovasculares 

podem se involucrar?

Como não existem fellowships ou programas de ca-

pacitação, lhes recomendo assistir conferências de 

problemas venosos ou sessões dedicadas a veias nas 

grandes conferências de intervencionistas. Como 

disse anteriormente, muitas das conferências já têm 

seções de veias. Os programas hands-on são muito 

bons, nós temos um programa na República Domini-

cana com7 anos de experiência; existem outros pro-

gramas nos EUA que podem ser investigados através 

do uso de páginas educacionais na rede como a 

www.veinglobal.com.
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8- Existem semelhanças entre os procedimentos 

para tratar a insuficiência venosa e os procedi-

mentos para tratar a doença arterial coronária 

e periférica?

O fato de o intervencionista ter a habilidade de ma-

nejar cateter percutâneo lhe facilita a introdução de 

veias em seu repertório, principalmente as veias pro-

fundas.

9- o que é curva de aprendizagem?

A chave do tratamento de veias é a utilização de ul-

trassom. Como o cardiologista está acostumado a 

imagens fluoroscópicas, manusear cateteres guiados 

com imagens por ultrassom lhes resulta um pouco di-

fícil inicialmente. O acesso venoso é mais difícil que 

o arterial, e as veias são mais sensíveis respondendo 

com espasmos senão são canalizadas rapidamente. 

Reconhecer o refluxo venoso com ultrassom e reedu-

car-se na anatomia venosa são os dois passos mais 

importantes. O que notei em muitos cardiologistas é 

que, ao se acostumarem a usar ultrassom para aces-

so venoso, o usam também para o acesso arterial. 

Eu o uso nos meus acessos radiais e femorais e meu 

tempo de acesso e complicações são inferiores aos 

de todos os demais cardiologistas no hospital onde 

trabalho.

10- Que porcentagem da prática de um inter-

vencionista cardíaco recomenda que seja dedi-

cada a intervenções venosas?

Esta pergunta é muito boa. Lembre-se que a incidên-

cia de problemas venosos é bem alta na população 

de mais de 50 anos e essa é a população cardíaca e 

vascular, ou seja,muitos de nossos pacientes cardio-

vasculares têm problemas venosos. Eu prefiro dizer 

que dedicamos entre 25 e 30% para tratar proble-

mas venosos.

11- De que maneira é possível aumentar a iden-

tificação de pacientes com problemas venosos 

superficiais?

A muitos dos nossos pacientes lhes atribuímos seu 

edema a obesidade ou aos bloqueadores de cál-

cio, na realidade o que têm é insuficiência venosa. 

Muitos daqueles com DVT sem um causante tem a 

Síndrome de May-Thurner. Muitos com neuropatia 

periférica têm IVC, elembre-se que de 80 a 85% das 

úlceras das pernas são de origem venosa.

12- as intervenções para a insuficiência venosa 

são consideradas “tratamento cosmético”?

A IVC é uma condição clínica. Ainda em severidade 

CEAP1 onde sofrem de veias reticulares ou veias aran-

has, as pessoas se queixam de ardência em muitas 

ocasiões. A IVC é uma condição que reduz a qua-

lidade de vida de quem a sofre. Muitos me acusam 
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Conflito de interesse: Nenhum

Gostaríamos de conhecer a sua opinião sobre os 
artigos comentados neste número. 

Escreva para: proeducar@solaci.org

ENTREVISTA COM OS ESPECIALISTAS

de introduzir veias na minha prática por benefícios 

econômicos “já que o paciente só tem melhoria sin-

tomática”. A esses cardiologistas digo que nós, os 

intervencionistas, quando realizamos uma revascula-

rização em casos que não são síndromes coronárias 

agudas, para 8 de cada 10 pacientes o tratamento é 

sintomático, e não muda a mortalidade ou morbida-

de do paciente. Na realidade, muitos dos casos de 

cirurgia de ponte aorto-coronária são para tratar sin-

tomas e reduzir o uso de medicamentos para tratar a 

angina. Muitos estudos como os estudos BARI, RITA, 

COURAGE demonstraram que em certos grupos com 

doenças coronárias medicamentos foram tão efetivos 

como a cirurgia ou os stents percutâneos.

Em resumo, nós somos especialistas cardiovascula-

res, e embora muitos decidam ignorar os problemas 

venosos, eu considero que o paciente tem um lugar 

onde se presta atenção a todos seus problemas car-

díacos e vasculares, evitando a necessidade de ir a 

múltiplos especialistas ou lugares para receber aten-

dimento.




