
1 

  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

 CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE 

 DEPARTAMENTO DE MEDICINA  

  

  

  

  

  

EFEITO DA ESCLEROTERAPIA DE VARIZES COM ESPUMA: PARÂMETROS 

DE RELUXO COM O ULTRASSOM COM DOPPLER 

  

  

  

  

  

ANNA CAROLINNE LEAL DO NASCIMENTO  

  

  

  

  

  

  

Aracaju/SE  
2017  

  



2 

ANNA CAROLINNE LEAL DO NASCIMENTO  

  

  

  

  

 

EFEITO DA ESCLEROTERAPIA DE VARIZES COM ESPUMA: PARÂMETROS 

DE RELUXO COM O ULTRASSOM COM DOPPLER 

 

  

  

  

  

Monografia apresentada à Universidade Federal 

de Sergipe como requisito parcial à conclusão do 

curso de Medicina do Centro de Ciências 

Biológicas e da Saúde.   

  

  

  

  

Orientador: Prof. Dr. Marco Antônio Prado Nunes 

Co-orientador (a): Cristiane Vilaça Campos Gomes 

  

  

  

  

 

 

 

 

Aracaju/SE  

2017  

   



3 

 

É concedida à Universidade Federal de Sergipe permissão para reproduzir 

cópias desta monografia e emprestar ou vender tais cópias somente para 

propósitos acadêmicos e científicos. O autor reserva outros direitos de 

publicação e nenhuma parte deste trabalho acadêmico pode ser reproduzida sem 

a autorização por escrito do autor.  

  

  

  

 

Anna Carolinne Leal do Nascimento   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 Aracaju/SE  

2017 



4 

 

 

 

  

               UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE MEDICINA 

  

  

  

 

EFEITO DA ESCLEROTERAPIA DE VARIZES COM ESPUMA: PARÂMETROS 

DE RELUXO COM O ULTRASSOM COM DOPPLER 

 

  

Monografia apresentada  à   Universidade                   

Federal  de Sergipe como requisito parcial 

à conclusão do  curso de Medicina  do 

Centro de Ciências Biológicas e da Saúde.  

  

  

  

  

Aracaju, _____/_____/_____  

  

________________________________________________ 

Autora: Anna Carolinne Leal do Nascimento  

Aracaju/SE  

2017  



5 

  
  
  
 

 ANNA CAROLINNE LEAL DO NASCIMENTO  

  

  

  

EFEITO DA ESCLEROTERAPIA DE VARIZES COM ESPUMA: PARÂMETROS 

DE RELUXO COM O ULTRASSOM COM DOPPLER 

 

  

 

Monografia   apresentada  à  Universidade 

 Federal de Sergipe como requisito parcial 

à conclusão do  curso de Medicina  do 

Centro de Ciências Biológicas e da Saúde. 

  

  

  

Aprovada em _____/_____/_____  

  

  

___________________________________________________________  

Orientador:: Prof. Dr. Marco Antonio Prado Nunes 

Universidade Federal de Sergipe 

 

 

 

  Aracaju/SE  

2017  



6 

 

ANNA CAROLINNE LEAL DO NASCIMENTO  

 

  

 

  

EFEITO DA ESCLEROTERAPIA DE VARIZES COM ESPUMA: PARÂMETROS 

DE RELUXO COM O ULTRASSOM COM DOPPLER 

 

  
                                                                                                              Monografia    apresentada  à   Universidade                  

Federal  de Sergipe como requisito parcial 

à conclusão do  curso de Medicina  do 

Centro de Ciências Biológicas e da Saúde.  

  

BANCA EXAMINADORA   

  

_________________________________________________________ 

Universidade Federal de Sergipe 

   

__________________________________________________ 

Universidade Federal de Sergipe 

 

__________________________________________________ 

Universidade Federal de Sergipe 

 

Aracaju/SE 

2017 

 



7 

AGRADECIMENTOS 

 

          A realização do trabalho de conclusão de curso representa um grande marco na 

trajetória da faculdade. Representa o fim de um novo início, o início da jornada profissional. 

Ao longo desses 6 anos, tive a felicidade de encontrar forças em Deus, que com o seu imenso 

amor me conduziu pelos mais belos caminhos, sempre com a proteção de Nossa Senhora!  

          Agradeço aos meus pais, Antonio e Givalda, por serem o meu porto seguro em todos os 

momentos. Por me darem forças ao longo da execução deste trabalho, vocês foram 

fundamentais. Aos meus irmãos, Giovanni e Gabriel, pelo incentivo  e pelo apoio técnico nos 

momentos mais difíceis. A Guilherme, pelo amor e apoio em todas as horas. Agradeço a 

compressão nos momentos que renunciar os programas familiares para me dedicar a este 

trabalho.  

          Aos meus orientadores, Marco Prado e Cristiane Vilaça, pela excelente oportunidade de 

iniciação científica. Agradeço por todos os ensinamentos, pela paciência e por todo auxílio na 

confecção deste trabalho. Agradeço a Mariana e Suiany, por serem as minhas parceiras de 

execução, vocês foram fundamentais neste projeto. 

         A Universidade Federal de Sergipe e ao Hospital Universitário de Sergipe, permitirem  e 

apoiarem que pesquisas como essa , possibilitando a ampliação do conhecimento. 

          Aos amigos que se fizeram presente incentivando, auxiliando nas dificuldades e 

descontraindo ao longo do processo, em especial a Julianny, Marília e Vinícius!  Obrigada! 

          Aos pacientes que eu tive a honra de conhecer e de algum modo ajudar, obrigada por 

me permitir adentrar em suas vidas e aprender com suas histórias.  

 

                                                                                    MUITO OBRIGADA!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS  

 

 DVC - Doença Venosa Crônica 

 Cm - Centímetros 

 EEE - Ecosescleroterapia com espuma 

 IMC - Índice de Massa Corpórea  

 IVC - Insuficiência Venosa Crônica 

 JSF - Junção Safeno-Femoral 

 Mm - Milímetros 

 Kg - Quilogramas  

 TVP -Trombose Venosa Profunda 

 TEP -Tromboembolismo pulmonar 

 VSM -Veia Safena Magna 

 VSP - Veia Safena Parva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1: Matriz de variáveis 

Tabela 2: Características clínicas e antropométricas dos pacientes 

Tabela 3: Efeitos adversos relacionados a ecoescleroterapia na amostra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

SUMÁRIO 

 

 

1. REVISÃO DE LITERATURA ................................................................................... 12 

1.1 Insuficiência Venosa Crônica ................................................................................... 12 

1.2 Modalidades terapêuticas ......................................................................................... 14 

1.3 Escleroterapia ........................................................................................................... 15 

2. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ....................................................................... 18 

3. NORMAS PARA PUBLICAÇÃO .............................................................................. 21 

I. POLÍTICA EDITORIAL E REVISÃO POR PARES ............................................... 21 

II. CONFLITO DE INTERESSE, DIREITOS HUMANOS E DIREITOS DOS 

ANIMAIS, E CONSENTIMENTO INFORMADO ...................................................... 27 

III. PREPARAÇÃO DO MANUSCRITO ..................................................................... 29 

4. ARTIGO ORIGINAL ................................................................................................. 35 

EFEITO DA ESCLEROTERAPIA DE VARIZES COM ESPUMA: PARÂMETROS DE 

RELUXO COM O ULTRASSOM COM DOPPLER .................................................... 35 

EFFECT OF SCLEROTHERAPY OF VARIETIES WITH FOAM: PARAMETERS 

OF RELUX WITH THE ULTRASSOM WITH DOPPLER .............. Erro! Indicador não 

definido. 

Parâmetros do refluxo da ecoescleroterapia com espuma................................................ 35 

Parameters of foam ecoesclerotherapy reflux................................................................... 35 

EFEITO DA ESCLEROTERAPIA DE VARIZES COM ESPUMA: PARÂMETROS DE 

RELUXO COM O ULTRASSOM COM DOPPLER .................................................... 36 

RESUMO:....................................................................................................................... 36 

ABSTRACT:....................................................................... Erro! Indicador não definido. 

INTRODUÇÃO .............................................................................................................. 38 

METODOLOGIA .......................................................................................................... 39 

RESULTADOS ............................................................................................................... 42 

DISCUSSÃO ................................................................................................................... 45 

5. ANEXOS ..................................................................................................................... 51 

5.1 ANEXO 1 .................................................................................................................. 51 

5.2 ANEXO 2 .................................................................................................................. 54 

6. APÊNDICES ............................................................................................................... 55 



11 

6.1 APÊNDICE 1 ............................................................................................................ 55 

6.2 APÊNDICE 2 ............................................................................................................ 56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

1. REVISÃO DE LITERATURA 

 

1.1 Insuficiência Venosa Crônica 

 

A insuficiência venosa crônica (IVC) é definida como uma anormalidade do 

funcionamento do sistema venoso causada por uma incompetência valvular, associada ou 

não à obstrução do fluxo venoso. Podendo acometer o sistema venoso superficial, o 

sistema venoso profundo ou ambos. Podendo ser decorrente de uma alteração congênita ou 

adquirida.(FRANÇA,2003)

 

 A fisiopatologia mostra o sistema venoso como um sistema de capacitância, 

funcionando como reservatório sanguíneo, e que, normalmente, tem a função de carrear 

o sangue desoxigenado de volta ao coração. As veias da panturrilha, em associação com 

os tecidos circundantes, formam uma unidade funcional conhecida como bomba 

muscular ou coração periférico, ativamente atuante na drenagem do sangue venoso 

durante o exercício. (FRANÇA, 2003) 

 

Na dinâmica de funcionamento normal do retorno venoso quando há a contração dos 

músculos da bomba muscular em perfeito funcionamento, comprime as veias profundas 

da panturrilha durante sua contração. A válvula distal da veia profunda e as válvulas das 

veias perfurantes fecham-se, e o sangue é ejetado em direção ao coração. Durante o 

relaxamento da panturrilha, produz-se uma enorme queda de pressão nas veias 

profundas, podendo atingir pressões negativas; fecha-se, então, a válvula proximal do 

eixo profundo. Dessa forma, a pressão venosa da rede superficial torna-se mais elevada 

do que a dos eixos profundos. (FRANÇA,2003) (BEEBE-DIMER, 2005) 

 

Para que essa bomba muscular funcione adequadamente, faz-se necessária a presença de 

veias de drenagem pérvias com válvulas competentes, musculatura eutônica e eutrófica, 

integridade neural e articulações livres. A disfunção da bomba muscular da panturrilha, 

associada ou não à disfunção valvular, é responsável pela hipertensão venosa, levando a 

um acúmulo excessivo de líquido e de fibrinogênio no tecido subcutâneo, resultando em 

edema, lipodermatosclerose e, finalmente, ulceração. (FRANÇA,2003) 
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 A IVC de membros inferiores é considerada a doença venosa mais prevalente no Brasil  

(SEIDEL, 2011). Atinge cerca de 20% da população adulta em países ocidentais, com 3,6% 

de casos de úlcera ativa ou cicatrizada na população adulta. É, segundo dados oficiais no 

Brasil, a 14ª causa de afastamento temporário do trabalho. Só no ano de 2000, foram 61.000 

internações em hospitais públicos e conveniados, sendo que dessas, 13.000 internações foram 

devidas a úlceras abertas. No ano de 2004, o Sistema Único de Saúde teve um custo de 43 

milhões de reais em cirurgia de varizes. (CASTRO e SILVA, 2005) Quando considerado os 

gêneros, a prevalência mundial varia de menos de 1 a 73% em mulheres e de 2 a 56% em 

homens, enquanto no Brasil a sua prevalência varia de 41,25 a 62,79% nas mulheres e de 

13,97 a 37,9% nos homens.( LINS,2012) 

 

Vários fatores de risco têm sido associados ao desenvolvimento da IVC, como obesidade, 

idade, sexo, estilo de vida, trabalho, dieta, uso de hormônios, gravidez e história familiar. 

(SEIDEL,2001) A obesidade fator de risco para desenvolvimento da IVC nas mulheres, não 

estando ainda bem caracterizada essa relação nos homens. Também avaliaram as atividades 

laborais em posição ortostática predisponentes ao desenvolvimento da doença. (LINS,2012) 

  

A presença de IVC em parentes do primeiro grau corresponde ao principal fator de risco para 

ambos os sexos. Destacou a altura e número de gestações como importantes fatores de risco 

para as mulheres. (CARPENTIER, 2004) 

 

A classificação da doença venosa crônica (DVC) foi, durante muito tempo, difícil de ser 

implementada na prática clínica. Havia necessidade de um sistema que fosse simples e de 

fácil reprodutibilidade para que se pudesse padronizar os estágios da DVC e tornar possível a 

comparação entre os estudos feitos em todo o mundo. Em 1994, foi criada uma 

classificação nomeada de CEAP que envolvia elementos clínicos (C) baseados em sinais 

objetivos, etiológicos (E), anatômicos (A) do refluxo e da obstrução das veias superficiais, 

profundas e perfurantes e fisiopatológicos (P), relacionadas ao refluxo ou obstrução. (Anexo 

2).( KISTNER, 1996)  
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1.2 Modalidades terapêuticas 

 

Os relatos de tratamento cirúrgico das varizes de membros inferiores vem desde a 

Antiguidade, com destaque para os relatos de Celsius (53 a.C.-7 d.C.), na Era Romana, que 

descreveu com detalhes a realização de uma exérese de varizes, realizando incisões 

escalonadas, cauterizando veias e retirando o maior número de vasos possíveis. Técnica não 

muito diferente da que é utilizada hoje em dia.(MEDEIROS,2006). O tratamento da IVC visa 

melhorar a sintomatologia e a qualidade de vida dos pacientes. (RASMUSSEN,2011)  

 

A técnica cirúrgica empregada, atualmente, para tratar insuficiência da junção safeno-femoral 

associada a refluxo na veia safena magna é ligadura da crossa com fleboextração 

(MEDEIROS,2006, BIEMANS,2013, VAN DEN BOS,2009). O mais comum tratamento 

para as pequenas veias safena é a ligadura da junção safeno-poplítea. (NIJSTEN,2009, VAN 

DEN BOS, 2009). A literatura mostra que a taxa de recorrência desses procedimentos em 

cinco anos é de 25%, para os casos de refluxo em safena magna, e de 50% nos casos de 

refluxo em safena parva (NIJSTEN,2009). Mas que menos de 10 % desses casos tem 

importância clínica (VAN DEN BOS, 2009) 

 

As técnicas minimamente invasivas começaram a ser testadas com a invenção da seringa no 

século 19. Em 1944, Orbach descreveu a associação do ar com a escleroterapia. Somente no 

século 21, essas técnicas passaram a ser destaque no tratamento da IVC, com a técnica 

descrita por Tessari, dando força às publicações de Cabrera a respeito da injeção de 

polidocanol na forma de microespuma guiada pelo ultrassom, conhecida como 

ecoescleroterapia (MEDEIROS,2006)   

 

Existem várias modalidades minimamente invasivas como a termoablação por 

radiofrequência, terapia endovenosa com laser e escleroterapia com espuma guiada por 

ultrassom (EEE). Essas técnicas mostram a mesma eficácia que o tratamento cirúrgico 

convencional, sendo preferido pelos pacientes devido ao tempo de recuperação menor 

e menos dor pós-operatória. A EEE destaca-se entre as novas modalidades por ser de simples 

execução, podendo ser realizados a nível ambulatorial com anestesia local.  

(BIEMANS,2013).  Diferentemente, as técnicas de radiofrequência e laser ainda são 

realizadas, no Brasil, em centros cirúrgicos. A técnica cirúrgica é realizada em centros 
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operatórios com anestesia regional ou geral, o que faz com que seus custos sejam mais 

elevados. (RASMUSSEN,2011) 

 

Um estudo apresentado em 2011 mostrou que a cirurgia convencional e a ablação térmica 

possuíam melhores resultados anatômicos do que ecoescleroterapia guiada por ultrassom, 

porém quando analisava os resultados finais relatados pelos pacientes, a ecoescleroterapia 

guiada por ultrassom possuía os melhores resultados junto com a ablação por radiofrequência. 

(RASMUSSEN,2011) 

 

1.3 Escleroterapia  

 

A escleroterapia é a ablação direcionada de veias varicosas, por injeção intravenosa de um 

medicamento esclerosante na sua forma líquida ou transformado em espuma. Os esclerosantes 

promovem lesão irreversível do endotélio venoso e possivelmente de outras camadas da 

parede da veia, gerando um processo inflamatório que promoverá a formação de um edema da 

parede e contração das miofibrilas do vaso, provocando um espasmo de até 50 % do diâmetro. 

A veia transformar-se-á em um cordão fibroso definitivo, o que equivale a remoção cirúrgica 

do vaso. (COELHO,2014) (CERATTI, 2011) (BASTOS,2011) 

 

A ecoescleroterapia com espuma consiste na injeção, guiado por ultrassom, de uma substância 

esclerosante na forma de espuma na veia insuficiente. (CERATTI,2011) A espuma, uma vez 

no vaso, empurrará o sangue e empurrará o esclerosante para a parede da média, após a 

destruição do endotélio. (BASTOS,2011) 

 

Os agentes esclerosantes mais utilizados no mundo são o polidocanol e tetradecyl sulfato de 

sódio, em concentrações que variam de 1% a 3% e volumes que variam de 2 a 15 ml. 

(CERATTI,2011) No Brasil, há apenas a liberação para uso do polidocanol. 

 

A técnica mais empregada atualmente para confecção da espuma é a descrita por Tessari 

também chamado de método do turbilhão ou “três vias”, em que se misturam 4 mL de gás 

biológico (oxigênio ou dióxido de carbono) com 1 mL de solução esclerosante, através da 

ligação de duas seringas (Luer Lock) utilizando uma torneira de três vias. Uma das seringas é 

preenchida com o agente e a outra com o ar, passa-se o material de uma para outra em torno 
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de 20 vezes, até obter uma espuma homogênea, relativamente estável e com um tamanho, de 

aproximadamente, 250 micrômetros de diâmetro. (BASTOS,2011) (NIJSTEN,2009) . 

(COELHO,2014)  

 

A concentração do agente esclerosante para a veia safena magna é de 3%, para as veias 

safenas acessórias usa-se 1% e 0,5% para as veias menores. (THOMASSET,2010) O 

medicamento é absorvido em 94% de seu volume pela parede da veia. Pouco esclerosante 

circulará pelo corpo humano, o que pode explicar o seu baixo índice de complicação. 

(BASTOS,2011)  Não existe um valor máximo para quantidade de esclerosante utilizada por 

sessão, porém o Segundo Consenso Europeu recomenda o valor máximo de 10ml por sessão. 

 

Trata-se de uma técnica segura, eficaz, com baixo custo, com baixo índice de complicações e 

que pode ser repetido inúmeras vezes nos casos de recorrência da incompetência, com 

resultados semelhantes a cirurgia convencional de varizes. Por isso, vem sendo usado para o 

tratamento de pacientes que não tenham acesso ou tenham risco cirúrgico elevado (CERATTI, 

2011) 

 

As complicações encontradas na EEE são semelhantes as encontradas na escleroterapia 

clássica, que não faz uso da espuma. As complicações podem ser restritas ao local de 

realização do procedimento (localizadas) ou podem ter repercussões sistêmicas. Os eventos 

localizados correspondem a dor e hematomas no ponto de injeção e percurso da veia, 

hiperpigmentação cutânea, matting, nódulos subcutâneos, tromboflebite e TVP. Dessas a mais 

frequente é a hiperpigmentação cutânea e as nodulações, que são complicações benignas e 

que se associam mais a vinculação estética que as pessoas associam ao tratamento de varizes. 

A maior chance de ocorrência para TVP será encontrado nos pacientes que já apresentam 

outros fatores de risco, como tabagismo e uso de anticoncepcionais. (BASTOS,2009). As 

taxas de incidência da trombose venosa são similares as da cirurgia. (SILVA,2012). Alguns 

autores recomendam o uso de heparina de baixo peso molecular por cinco dias para prevenir 

eventos tromboembólicos, principalmente nos pacientes com alto risco para esse tipo de 

complicação. (NIJSTEN,2009)  

  

As complicações com manifestações sistêmicas, embora sejam raras, podem ser 

potencialmente graves.  Pode-se citar a embolia pulmonar, o acidente vascular cerebral, 

enxaqueca, alterações visuais transitórias e anafilaxia. (BASTOS,2009) As complicações 
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neurológicas e a formação de escotomas são bastante raras, ocorrendo principalmente em 

pacientes que possuem o forame oval aberto. Acredita-se que os efeitos secundários graves 

estejam relacionados com o volume administrado. (NIJSTEN,2009). De modo que, pode ter 

importância como prevenção primária ao acontecimento desses eventos, o repouso após o 

procedimento e o uso de menores volumes de espuma. (BASTOS,2009)   

 

Um estudo desenvolvido por Ceulen, buscou avaliar se as diferentes concentrações de 

polidocanol poderiam interferir na frequência de ocorrência das complicações do método, 

porém não encontrou diferença estatística entre o grupo que utilizou polidocanol a 1% e a 3%. 

Apesar de uma maior ocorrência de hiperpigmentação e tromboflebites no grupo que utilizou 

polidocanol a 3%. (CEULEN, 2007)   
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3. NORMAS PARA PUBLICAÇÃO 

 

O Jornal Vascular Brasileiro (J Vasc Bras.) é publicado trimestralmente pela Sociedade 

Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular (SBACV). É dirigido a cirurgiões vasculares, 

clínicos vasculares e profissionais de áreas afins e aceita contribuições nacionais e 

internacionais em português, inglês e espanhol. A missão do Jornal é selecionar e disseminar 

conteúdos de qualidade científica comprovada acerca de pesquisa original, novas técnicas 

cirúrgicas e diagnósticas e observações clínicas nas áreas de cirurgia vascular, angiologia e 

cirurgia endovascular, assim como revisões e relatos de caso. 

 

I. POLÍTICA EDITORIAL E REVISÃO POR PARES. 

II. CONFLITO DE INTERESSE, DIREITOS HUMANOS E DIREITOS DOS ANIMAIS, E 

CONSENTIMENTO INFORMADO. 

 III. PREPARAÇÃO E SUBMISSÃO DO MANUSCRITO  

IV. TAXAS DE PUBLICAÇÃO E INFORMAÇÕES DE CONTATO. 

V. DIREITOS AUTORAIS E CONTRATO DE LICENÇA DE PUBLICAÇÃO. 

 

I. POLÍTICA EDITORIAL E REVISÃO POR PARES 

 

O J Vasc Bras. incorpora as recomendações contidas na última versão do Uniform 

Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals do Comitê Internacional de 

Editores de Revistas Médicas (International Committee of Medical Journal Editors, ICMJE). 

A versão completa do texto citado está disponível em www.icmje.org. 

 

O J Vasc Bras. segue os princípios da ética na publicação contidos no código de conduta do 

Committee on Publication Ethics (COPE) (http://publicationethics.org/resources/code-

conduct) quanto à duplicidade de publicação, plagiarismo, fabricação de dados, inclusão ou 

remoção de autores, autoria fantasma ou presenteada, falta de declaração de conflitos de 

interesse, problemas éticos da pesquisa, apropriação indevida de ideias ou dados, resposta a 

boatos de má conduta por meio de qualquer mídia. 

Os manuscritos em desacordo com estas instruções serão devolvidos aos autores para as 

adaptações necessárias antes da avaliação pelo Conselho Editorial. 

 

http://www.scielo.br/revistas/jvb/pinstruc.htm#1
http://www.scielo.br/revistas/jvb/pinstruc.htm#2
http://www.scielo.br/revistas/jvb/pinstruc.htm#2
http://www.scielo.br/revistas/jvb/pinstruc.htm#3
http://www.scielo.br/revistas/jvb/pinstruc.htm#4
http://www.scielo.br/revistas/jvb/pinstruc.htm#5
http://www.icmje.org/
http://publicationethics.org/resources/code-conduct
http://publicationethics.org/resources/code-conduct
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1. Originalidade - Os trabalhos enviados para publicação não devem ter sido publicados nem 

submetidos para análise por outras revistas, no todo ou parcialmente. 

2. Copyright - Todos os artigos aceitos para publicação no J Vasc Bras., exceto onde 

declarado de outra forma, são publicados como artigos com acesso aberto integral (Full Open 

Access) e são distribuídos livremente sob os termos da Licença de Atribuição Creative 

Commons, que permite o uso, distribuição e reprodução em qualquer meio sem restrições, 

desde que o trabalho original seja corretamente citado. Todos os autores mantêm os direitos 

autorais dos artigos publicados sob essa licença e devem enviar um Contrato de Licença de 

Publicação, descrito ao final destas instruções. Em casos de artigos que incluam figuras ou 

outro material já publicado anteriormente, os autores deverão indicar a fonte original na 

legenda e providenciar uma carta de permissão do detentor dos direitos. Recomenda-se que os 

autores guardem uma cópia do material enviado, que não será devolvido. 

3. Editoriais - Serão de natureza científica - O Jornal não aceitará editoriais sem convite do 

Editor-Chefe ou com objetivos comerciais. 

4. Processo decisório - O autor será informado do recebimento do trabalho através de um e-

mail gerado automaticamente pelo sistema de submissão 

(https://mc04.manuscriptcentral.com/jvb-scielo). Quando o artigo estiver de acordo com estas 

instruções para autores e se enquadrar na política editorial do Jornal, o trabalho será 

submetido a análise por dois revisores indicados pelo Editor-Chefe. O fluxo adotado é o 

seguinte: 

 

O Autor Submete. 

O Administrador Verifica e Passa para o EC (Editor-Chefe). 

O Editor-Chefe Convida e/ou Designa Revisor(es). 

Os Revisores Avaliam: 

O Editor-Chefe Toma a Decisão Final. 

 

Todo o processo de análise será anônimo. Dentro de 60 dias, os autores serão informados a 

respeito da aceitação, recusa ou das modificações eventualmente sugeridas pelo Conselho 

Editorial. Cópias dos pareceres dos revisores serão enviadas aos autores. Os autores deverão 

retornar o texto com as modificações solicitadas o mais rapidamente possível (prazo máximo 

de 1 mês), devendo justificar caso alguma das solicitações não tenha sido atendida. Todas as 

modificações ao artigo devem ser claramente indicadas no texto, de preferência em vermelho. 

https://mc04.manuscriptcentral.com/jvb-scielo
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O artigo é, então, enviado novamente aos revisores, que emitem um novo parecer, definindo a 

aceitação, a necessidade de novas correções ou a recusa do artigo. 

 

Abaixo, disponibilizamos o Questionário de Avaliação para conhecimento geral e total 

transparência do processo (o questionário é disponibilizado aos revisores em inglês; 

apresentamos abaixo uma versão traduzida do mesmo). 

 

• O artigo contém informações novas e importantes, que justifiquem publicação? 

• O Resumo/Abstract descreve o conteúdo do artigo de forma clara e precisa? 

• O problema (pergunta de pesquisa) é relevante e está informado de forma concisa? 

• Os métodos estão descritos de forma suficientemente detalhada? 

• As interpretações e conclusões são justificadas pelos resultados? 

• Há referência adequada a outros trabalhos na área? 

• A linguagem/idioma/qualidade do texto está aceitável? 

• Classifique a prioridade de publicação deste artigo (1 para prioridade máxima, 10 para 

prioridade mínima). 

• Estrutura do artigo: A extensão do artigo e o número de tabelas e figuras estão adequados? 

Está curto demais ou faltam tabelas/figuras? Está longo demais ou há tabelas/figuras demais? 

• Informe qualquer conflito de interesse que você tenha em relação à revisão deste artigo 

(escreva “nenhum” caso esta situação não se aplique). 

• Classifique o artigo em termos de Interesse, Qualidade, Originalidade e Geral, utilizando as 

categorias Excelente, Bom, Na média, Abaixo da média ou Ruim. 

• Confirme que o estudo foi aprovado por um Comitê de Ética. 

• Recomendação: Aceitar, Revisões Mínimas, Revisões Substanciais, Recusar e ressubmeter 

ou Recusar. 

• Você gostaria de revisar uma nova versão deste artigo? 

 

5. Autoria - O número de autores de cada manuscrito fica limitado a oito. Trabalhos com 

mais de oito autores devem ser acompanhados de uma justificativa para a inclusão de todos os 

autores. Trabalhos de autoria coletiva (institucionais) deverão ter os responsáveis 

especificados. De acordo com os Uniform Requirements, editados pelo International 

Committee of Medical Journal Editors (ICMJE), o crédito de autoria deve ser baseado 

exclusivamente em: 1) contribuições substanciais para a concepção e delineamento, coleta de 

dados ou análise e interpretação dos dados; 2) redação ou revisão crítica do artigo em relação 
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a conteúdo intelectualmente importante; e 3) aprovação final da versão a ser publicada. Um 

autor deve preencher as condições 1, 2 e 3. A inclusão de nomes cuja contribuição não se 

enquadre nos critérios citados não é recomendável nem justificável. Além disso, os nomes 

serão publicados na ordem exata em que aparecem na página de rosto da submissão. Essa 

ordem não poderá ser alterada, nem autores poderão ser incluídos ou removidos após a 

aceitação do artigo, ou durante sua produção/diagramação, a não ser que uma justificativa por 

escrito, assinada por todos os autores do artigo, seja enviada em tempo hábil à equipe de 

produção O J Vasc Br. publica as contribuições dos autores. Cada manuscrito deverá ser 

acompanhado de um documento suplementar descrevendo a contribuição específica de cada 

autor para o trabalho, conforme modelo abaixo. 

 

6. Decisão e tradução - Os autores serão informados da aceitação dos artigos através de uma 

mensagem/decisão de aceite gerada pelo sistema. Esta mensagem é o documento oficial de 

aceite do Jornal; não serão gerados ou enviados outros documentos com o mesmo propósito. 

Após a aceitação, o artigo entrará em processo de produção (prelo) no Jornal Vascular 

Brasileiro e será publicado em edição futura, conforme decisão do Editor-Chefe. Nesta etapa 

não serão mais permitidas alterações de conteúdo ou na nominata de autores. Artigos aceitos 

em língua portuguesa ou espanhola serão traduzidos para inglês pela equipe da revista, e a 

tradução será submetida ao autor correspondente para revisão e aprovação; artigos aceitos em 

língua inglesa passarão por revisão de estilo, e a versão final será submetida ao autor 

correspondente para aprovação. A secretaria editorial do Jornal não fornecerá informações 

exatas sobre a data de publicação ou sobre o número em que o artigo será publicado, já que a 

composição de cada número fica a critério exclusivo do Editor-Chefe. 

 

7. Provas - Antes da publicação dos artigos aceitos, os autores correspondentes receberão o 

artigo em sua versão finalizada (em arquivo no formato MS Word© DOCX) e editorado para 

aprovação (em arquivo PDF). Para abrir esses arquivos, é necessário instalar o Acrobat 

Reader (download gratuito no endereço http://get.adobe.com/br/reader/). As correções 

solicitadas nessa fase do processo devem limitar-se a erros tipográficos, sem alteração do 

conteúdo do estudo. Não serão permitidas alterações de conteúdo ou de autores. Os autores 

deverão devolver as provas aprovadas via e-mail, até 48 horas após o recebimento da 

mensagem. Uma vez finalizado o processo de produção de PDFs, o artigo será enviado para 

publicação antecipada (ahead of print) no SCIELO (http://www.scielo.br/jvb). 

 

http://get.adobe.com/br/reader/
http://www.scielo.br/jvb
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8. Tipos de artigos 

8.1. Artigos originais completos, sejam prospectivos, experimentais ou retrospectivos, assim 

como artigos premiados em congressos. Esses artigos têm prioridade para publicação. Devem 

ser compostos de: página de rosto (preparada em arquivo separado), resumo (estruturado com 

os subtítulos Contexto, Objetivos, Métodos, Resultados e Conclusões, no máximo 250 

palavras) e palavras-chave, abstract e keywords, texto (dividido nas seções Introdução, 

Métodos, Resultados, Discussão ou equivalentes), agradecimentos (se aplicável), lista de 

referências, tabelas (se houver), legendas de figuras (se houver) e figuras (se houver). Artigos 

originais devem ter, no máximo, 3.000 palavras de texto (excluindo página de rosto, resumo, 

abstract, tabelas, figuras e lista de referências) e 40 referências. 

 

8.2. Apresentação de inovações em diagnóstico, técnicas cirúrgicas e tratamentos, desde que 

não tenham, clara ou veladamente, objetivos comerciais ou comprometimento nem com a 

indústria de equipamentos médicos nem com a indústria farmacêutica. Devem ser compostos 

de: página de rosto (preparada em arquivo separado), resumo não estruturado (máximo de 150 

palavras) e palavras-chave, abstract e keywords, texto, lista de referências, tabelas (se 

houver), legendas de figuras (se houver) e figuras (se houver). Inovações devem ter, no 

máximo, 3.000 palavras e 30 referências. 

 

8.3. Notas prévias, ou seja, resultados iniciais ou preliminares/parciais de estudos em 

andamento, clínicos ou cirúrgicos, ou de aplicação de técnica inovadora. Devem ser 

compostos de: página de rosto (preparada em arquivo separado), resumo não estruturado 

(máximo de 150 palavras) e palavras-chave, abstract e keywords, texto, lista de referências, 

tabelas (se houver), legendas de figuras (se houver) e figuras (se houver). Notas prévias 

devem ter, no máximo, 1.500 palavras e 25 referências. 

 

8.4. Artigos de revisão, inclusive metanálises e comentários editoriais. Devem ser compostos 

de: página de rosto (preparada em arquivo separado), resumo não estruturado (máximo de 150 

palavras) e palavras-chave, abstract e keywords, texto, lista de referências, tabelas (se 

houver), legendas de figuras (se houver) e figuras (se houver). Artigo de revisão pode ter, no 

máximo, 5.000 palavras de texto e 100 referências. 

 

8.5. Relatos de caso de grande interesse e bem documentados clínica e laboratorialmente. 

Somente serão aceitos relatos que apresentem diagnóstico de entidade rara, tratamento 
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pioneiro ou alguma inovação e resultado inusitado. Devem ser compostos de: página de rosto 

(preparada em arquivo separado), resumo não estruturado (máximo de 150 palavras) e 

palavras-chave, abstract e keywords, texto (dividido nas seções Introdução, Descrição do caso 

e Discussão ou equivalentes), lista de referências, legendas de figuras (se houver) e figuras (se 

houver). Relatos de caso devem ter, no máximo, 1.500 palavras de texto e 25 referências. 

 

8.6. Desafios terapêuticos, divididos em quatro partes, a saber: 1) Introdução; 2) Parte I – 

Situação clínica, com apresentação do caso ou situação, incluindo imagens e/ou exames 

efetuados, seguida de questões pertinentes aos meios de diagnóstico adicionais e/ou às 

condutas terapêuticas; 3) Parte II – O que foi feito, com descrição da conduta adotada, 

incluindo procedimentos (cirúrgicos ou clínicos), exames adicionais, informações de 

seguimento (se aplicável), etc.; 4) Discussão, incluindo, no último parágrafo, as conclusões do 

estudo. Devem ser compostos de: página de rosto (preparada em arquivo separado), resumo e 

abstract, palavras-chave e keywords, texto, lista de referências, tabelas, legendas de figuras 

(se houver) e figuras (se houver). Desafios terapêuticos devem ter, no máximo, 1.500 palavras 

de texto e 25 referências. 

 

8.7. Resumos de teses apresentadas e aprovadas nos últimos 12 meses. Devem ser compostos 

de: título da tese, nome do autor e do orientador, membros da banca, data de apresentação, 

identificação do serviço ou departamento onde a tese foi desenvolvida e apresentada, resumo 

(texto principal em português) e palavras-chave ou abstract (texto principal em inglês) e 

keywords. Resumos de tese deverão ser estruturados e conter, no máximo, 350 palavras. 

 

8.8. Cartas de leitores versando sobre matéria editorial ou artigo publicado. Devem ser 

compostas de: título, nome do autor (em separado), identificação da publicação que está sendo 

comentada e lista de referências (se houver). Cartas devem ter, no máximo, 350 palavras. 

 

8.9. Números especiais O J Vasc Bras. publica anais de congressos, diretrizes, coletâneas de 

trabalhos apresentados nos congressos brasileiros patrocinados pela SBACV e suplementos 

com trabalhos versando sobre temas de grande interesse podem ser organizados mediante 

consulta ao Editor-Chefe. Resenhas de livros poderão ser publicadas nas edições do J Vasc 

Bras., mediante convite e análise do Editor-Chefe. 
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II. CONFLITO DE INTERESSE, DIREITOS HUMANOS E DIREITOS DOS 

ANIMAIS, E CONSENTIMENTO INFORMADO 

 

1. Conflitos de interesse e Informações de Financiamento – O J Vasc Bras. publica 

uma declaração dos autores sobre fonte de financiamento e conflito de interesse. 

Devem ser mencionadas explicitamente, em documento suplementar ou junto ao 

cadastro de cada autor, situações de conflito de interesse que possam influenciar de 

forma inadequada o desenvolvimento ou as conclusões do trabalho. Alguns exemplos 

incluem publicações, emissão de pareceres (de artigos, propostas de financiamento, 

comitês de promoção, etc.) ou participação em comitês consultivos ou diretivos. A 

lista de conferência abaixo deverá ser usada como critério para a declaração de 

eventuais conflitos: 

 

-  participação em estudos clínicos e/ou experimentais subvencionados pela indústria; 

-  atuação como palestrante em eventos patrocinados pela indústria; 

-  participação em conselho consultivo ou diretivo da indústria; 

-  participação em comitês normativos de estudos científicos patrocinados pela 

indústria; 

-  recebimento de apoio financeiro da indústria; 

-  propriedade de ações da indústria; 

-  parentesco com proprietários da indústria ou empresas fornecedoras; 

-  preparação de textos científicos em periódicos patrocinados pela indústria; 

- qualquer relação financeira ou de outra natureza com pessoas ou organizações que 

poderiam influenciar o trabalho de forma inapropriada. (por exemplo, atividade 

profissional, consultorias, ações, recebimento de honorários, testemunho de 

especialista, pedidos/registros de patentes, propostas ou outros tipos de 

financiamentos). 

- geração de impacto positivo ou negativo nas empresas citadas ou produtos/patentes 

envolvidos na pesquisa. 
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Nota: o formulário de conflitos de interesse do ICMJE em PDF deve ser utilizado como base 

para essa declaração e deve ser preenchido por todos os autores 

(http://www.icmje.org/coi_instructions.html). 

 

2. Comitê de ética - É obrigatória a inclusão de declaração informando que todos os 

procedimentos foram aprovados pelo comitê de ética em pesquisa da instituição a que 

se vinculam os autores ou, na falta deste, por um outro comitê de ética em pesquisa 

indicado pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa do Ministério da Saúde 

(Ministério da Saúde, Conselho Nacional de Saúde, Resolução nº 196 de 10/10/96 

sobre pesquisa envolvendo seres humanos, DOU 1996 Out 16; nº 201, seção 1:21082-

21085). No caso de autores estrangeiros, os artigos deverão estar em conformidade 

com a Declaração de Helsinki e com as normas éticas locais. A adequada obtenção de 

consentimento informado quando aplicável também deve ser descrita. Os autores 

devem manter cópias de formulários de consentimento informado e outros 

documentos exigidos pelo Comitê de Ética da instituição onde o trabalho foi 

desenvolvido. Em estudos experimentais envolvendo animais, devem ser respeitadas 

as diretrizes aplicáveis ao tipo de estudo correspondente. 

 

3. Registro de Ensaios Clínicos - O Jornal Vascular Brasileiro apoia as políticas para 

registro de ensaios clínicos da Organização Mundial da Saúde (OMS) e do ICMJE, 

reconhecendo a importância dessas iniciativas para o registro e a divulgação 

internacional de informação sobre estudos clínicos, em acesso aberto. De acordo com 

essa recomendação, artigos de pesquisas clínicas devem ser registrados em um dos 

Registros de Ensaios Clínicos validados pelos critérios estabelecidos pela OMS e 

ICMJE, cujos endereços estão disponíveis no site do ICMJE (por 

exemplo, www.clinicaltrials.gov, www.ISRCTN.org, www.umin.ac.jp/ctr/index.htm e

 www.trialregister.nl). No Brasil o registro poderá ser feito na 

página www.ensaiosclinicos.gov.br. Para tal, deve-se antes de mais nada obter um 

número de registro do trabalho, denominado UTN (Universal Trial Number), no 

link http://www.who.int/ictrp/unambiguous_identification/utn/en/, e também importar 

arquivo xml do estudo protocolado na Plataforma Brasil. O número de identificação 

deverá ser registrado ao final do resumo. Todos os artigos resultantes de ensaios 

clínicos randomizados devem ter recebido um número de identificação nesses 

registros. 

http://www.icmje.org/coi_instructions.html
http://www.clinicaltrials.gov/
http://www.isrctn.org/
http://www.umin.ac.jp/ctr/index.htm
http://www.trialregister.nl/
http://www.ensaiosclinicos.gov.br/
http://www.who.int/ictrp/unambiguous_identification/utn/en/
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III. PREPARAÇÃO DO MANUSCRITO 

 

1.1. Apresentação 

 

Os trabalhos devem ser digitados em espaço duplo e alinhados à esquerda em todas as seções, 

inclusive página de rosto, referências, tabelas e legendas. Utilize processador de texto 

compatível com Microsoft Word, fonte Times New Roman, tamanho 12. Não destaque 

trechos do texto com estilo sublinhado ou negrito. Numere todas as páginas. Prepare e envie 

uma folha de rosto em um arquivo separado, contendo: 

 

1) título do trabalho em português; 

2) título do trabalho em inglês; 

3) título resumido do trabalho (sem abreviações), no idioma do manuscrito (máximo de 50 

caracteres com espaços); 

4) nome completo dos autores; 

5) afiliações dos autores (dados necessários: Instituição - SIGLA, Departamento, Cidade, UF, 

País); 

6) informações de correspondência (dados necessários: Nome do autor para 

correspondência/Rua, No., - Bairro/CEP – Cidade (UF), Telefone, País/E-mail do autor para 

correspondência); 

7) informações sobre os autores (dados necessários: Iniciais do nome completo do autor, 

seguidas de sua ocupação atual (exemplo: “GBPB é mestre em cirurgia pela Universidade 

Federal de São Paulo (USP)”); 

8) informar instituição onde o trabalho foi desenvolvido (exemplo: “O estudo foi realizado (a) 

no(na)...”). 

 

1.2. Autores e Instituições 
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Os nomes completos dos autores e coautores, respectivas afiliações e detalhes do autor 

correspondente (nome, endereço, telefone, fax e e-mail) também devem ser informados em 

campos específicos do sistema (metadados) e removidos do texto do artigo, para garantir uma 

avaliação cega. Nomes de instituições onde o trabalho foi desenvolvido ou às quais os autores 

são afiliados, assim como congressos onde o estudo tenha sido apresentado, também não 

devem aparecer ao longo do texto. Essas informações podem ser reunidas em um documento 

separado, submetido como documento suplementar. Além disso, os autores devem informar 

as contribuições específicas de cada autor para o trabalho submetido, seguindo o modelo 

abaixo, inserindo as iniciais dos autores envolvidos em cada uma das tarefas listadas:  

Concepção e desenho do estudo: 

 

Análise e interpretação dos dados. 

Coleta de dados. 

Redação do artigo. 

Revisão crítica do texto. 

Aprovação final do artigo. 

Análise estatística. 

Responsabilidade geral pelo estudo. 

Informações sobre financiamento. 

 

Nota:  Todos os autores devem ter lido e aprovado a versão final submetida ao J Vasc Bras. 

Não escreva nomes próprios em letras maiúsculas (por exemplo, SMITH) no texto ou nas 

referências bibliográficas. 

 

1.3. Siglas 

 

Não utilize pontos nas siglas (escreva AAA em vez de A.A.A.). Termos abreviados por meio 

de siglas devem aparecer por extenso quando citados pela primeira vez, seguidos da sigla 

entre parênteses; nas menções subsequentes, somente a sigla deverá ser utilizada. Siglas 

utilizadas em tabelas ou figuras devem ser definidas em notas de rodapé, mesmo se já tiverem 

sido definidas no texto. Nomes de produtos comerciais devem vir acompanhados do símbolo 

de marca registrada (®) e de informações sobre o nome, cidade e país do fabricante. 

 

1.4. Resumo/Abstract 
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No resumo, deve-se evitar o uso de abreviações e símbolos, e não devem ser citadas 

referências bibliográficas. O conteúdo do resumo e do abstract devem ser idênticos. 

 

1.5. Palavras-chave/Keywords 

 

Abaixo do resumo, deve-se fornecer no mínimo três palavras-chave que sejam integrantes da 

lista de Descritores em Ciências da Saúde (DeCS), elaborada pela BIREME 

(http://decs.bvs.br), ou dos Medical Subject Headings 

(http://www.nlm.nih.gov/mesh/meshhome.html), elaborada pela National Library of 

Medicine. 

 

1.6. Tabelas 

 

As tabelas (cada tabela apresentada em uma folha separada) deverão ser citadas no texto e 

numeradas com algarismos arábicos na ordem de aparecimento, com título ou legenda 

explicativa. As tabelas devem ser incluídas no documento principal, após a lista de 

referências. Utilize apenas linhas horizontais, no cabeçalho e pé da tabela. Não utilize linhas 

verticais nem divida verticalmente as células. Tabelas não devem repetir informações já 

descritas no texto e devem ser compreendidas de forma independente, sem o auxílio do texto. 

Todas as siglas utilizadas devem ser explicadas em notas de rodapé; se necessário, deve-se 

utilizar símbolos para incluir explicações (*, †, ‡, §, ||, ¶, **, ††, ‡‡, §§, etc.). 

 

1.7. Figuras 

 

As figuras deverão ser citadas no texto (sempre utilizando-se a designação “Figura”, e não 

“Gráfico” ou “Imagem”) e numeradas com algarismos arábicos na ordem de aparecimento, 

sempre com legenda explicativa. Todas as legendas deverão ser listadas em uma mesma 

página, no final do artigo. As figuras podem ser submetidas em cores para publicação on-line, 

mas são impressas em preto e branco, e portanto devem ser compreensíveis desta forma. 

 

Figuras devem ser enviadas em formato eletrônico (exclusivamente gráficos e fotografias 

digitais), em arquivos independentes, nas extensões .jpg, .gif ou .tif, com resolução mínima de 

300dpi, para possibilitar uma impressão nítida. 

http://decs.bvs.br/
http://www.nlm.nih.gov/mesh/meshhome.html
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Quando não for possível enviar as figuras eletronicamente, o envio deve ser feito via correio. 

Não serão aceitas fotografias escaneadas; fotografias em papel devem ser encaminhadas pelo 

correio. Fotografias de pacientes não devem permitir sua identificação. Gráficos devem ser 

apresentados somente em duas dimensões. 

 

Quando uma figura recebida eletronicamente apresentar baixa qualidade para impressão, o 

Jornal poderá entrar em contato com os autores solicitando o envio dos originais em alta 

resolução. No caso de fotos enviadas pelo correio, todas devem ser identificadas no verso com 

o uso de etiqueta colante contendo o nome do primeiro autor e uma seta indicando o lado para 

cima. 

 

Não deverão ser enviados originais de radiografias, registros em papel termossensível e outras 

formas de registro. Estes devem ser enviados sob a forma de fotos de boa qualidade que 

permitam boa reprodução. 

 

Se uma figura já publicada anteriormente faz parte do artigo, a fonte original deve ser citada, 

e deve-se obter permissão para reprodução por escrito do detentor do direito autoral. 

Permissão para reprodução é exigida independentemente de o detentor ser um autor ou uma 

editora, a não ser em casos de documentos de domínio público. Fotografias não devem 

permitir a identificação dos pacientes. Os autores devem manter uma cópia da(s) carta(s) de 

permissão. 

 

Figuras não devem repetir informações já descritas no texto e devem ser compreendidas de 

forma independente, sem o auxílio do texto. Siglas utilizadas em figuras devem ser definidas 

na legenda. 

   

1.8. Agradecimentos 

 

Nesta seção, deve-se reconhecer o trabalho de pessoas que tenham colaborado 

intelectualmente para o artigo mas cuja contribuição não justifica coautoria, ou de pessoas ou 

instituições que tenham dado apoio material. 

 

 

1.9. Referências 
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Todos os autores e trabalhos citados no texto devem constar na lista de referências e vice-

versa. Numere as referências por ordem de aparecimento no texto (e não em ordem 

alfabética), utilizando números sobrescritos (e não números entre parênteses). 

 

A ordem das referências, tanto na numeração sobrescrita ao longo do texto quanto na lista, 

deve estar de acordo com a ordem de citação ou aparecimento. Evite um número excessivo de 

referências bibliográficas, citando apenas as mais relevantes para cada afirmação e dando 

preferência a trabalhos mais recentes (últimos 5 anos). 

 

Não esqueça de citar autores brasileiros e latino-americanos sempre que relevante. Para tanto, 

consulte as seguintes fontes de pesquisa: LILACS (www.bireme.com.br), SciELO 

(www.scielo.br) e o próprio Jornal. 

 

Evite citações de difícil acesso aos leitores, como teses, resumos de trabalhos apresentados em 

congressos ou outras publicações de circulação restrita. Não utilize referências do tipo 

“comunicação pessoal”. Artigos aceitos para publicação podem ser citados acompanhados da 

expressão “no prelo”. Para citações de outros trabalhos dos mesmos autores, selecione apenas 

os trabalhos completos originais publicados em periódicos e relacionados ao tema em 

discussão (não citar capítulos e revisões). Os autores são responsáveis pela exatidão dos dados 

constantes das referências bibliográficas e pela observação do estilo apresentado nos 

exemplos a seguir. 

 

Artigos de revistas: 

 

1. Harvey J, Dardik H, Impeduglia T, Woo D, Debernardis F. Endovascular management of 

hepatic artery pseudoaneurysm hemorrhage complicating pancreaticoduodenectomy. J Vasc 

Surg. 2006;43:613-7. 

 

2. The UK Small Aneurysm Trial Participants. Mortality results for randomised controlled 

trial of early elective surgery or ultrasonographic surveillance for small abdominal aortic 

aneurysms. Lancet. 1998;352:1649-55. 

http://www.bireme.com.br/
http://www.scielo.br/
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 3. Hull RD, Pineo GF, Stein PD, et al. Extended out-of- hospital low molecular-weight 

heparin prophylaxis against deep venous thrombosis in patients after elective hip arthroplasty: 

a systematic review. Ann Intern Med. 2001;135:858-69. 

 

Se o número de autores for maior que seis, citar os três primeiros acrescentando et al. Até seis 

autores, citar todos. Observar que, após o título abreviado da revista, deverá ser inserido um 

ponto final. 

 

Capítulos de livro: 

 

4. Rutherford RB. Initial patient evaluation: the vascular consultation. In: Rutherford RB, 

editor. Vascular surgery. Philadelphia: WB Saunders; 2000. p. 1-12. 

 

Artigo publicado na Internet: 

 

5. Wantland DJ, Portillo CJ, Holzemer WL, Slaughter R, McGheeEM. The effectiveness of 

web-based vs. non-web-based interventions: a meta-analysis of behavioral change outcomes. 

J Med Internet Res. 2004;6(4):e40. http://www.jmir.org/2004/4/e40/. Acessado: 29/11/2004. 
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EFEITO DA ESCLEROTERAPIA DE VARIZES COM ESPUMA: PARÂMETROS 

DE RELUXO COM O ULTRASSOM COM DOPPLER 

 

 

RESUMO: 

 

Contexto: A Insuficiência Venosa Crônica (IVC) é uma das doenças crônicas mais 

prevalentes, sendo responsável por uma importante morbidade no mundo ocidental. O estudo 

busca avaliar os efeitos da escleroterapia com espuma através dos parâmetros do refluxo por 

Ultrassonografia Doppler com cores e as complicações associadas a técnica. Métodos: Estudo 

do tipo antes e depois, aninhado em um ensaio clínico randomizado, realizado entre 

outubro/2013 e agosto/2015.  Os pacientes que foram submetidos à sessões de 

ecoescleroterapia com espuma nas varizes com CEAP 2,3,4,5 e 6. Foram reavaliados após 3 

semanas da sessão através do ultrassom Doppler. Analisou-se a presença de oclusão dos 

segmentos tratados ou a ausência de refluxo nos mesmos, bem como as complicações 

relacionadas ao procedimento. Resultados: Foram tratados 135 membros de 92 pacientes, 

sendo 95% mulheres, com média de idades de 50,45 anos e o IMC médio de 32,54. O 

diâmetro médio da junção safeno-femoral foi de 9,1 mm. Obteve-se 53% de taxa de oclusão 

total dos segmentos tratados e 70,1% de melhora do refluxo com 3 semanas de procedimento. 

O diâmetro final da junção safeno-femoral foi de 7,87 mm (p= 0.000962). A maior parte das 

complicações corresponderam a nódulos e manchas hipercrômicas. Conclusão: Os resultados 

obtidos mostraram melhora dos parâmetros ultrassonográficos após o tratamento das varizes 

com a ecoescleroterapia com espuma. As complicações, em sua maioria, foram benignas  e  

concordantes com a frequência já descritas. 

Palavras-chave: Insuficiência venosa; Veia safena; Escleroterapia; Varizes; Ultrassonografia 

Doppler.  
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EFFECT OF FOAM SCLEROTHERAPY IN VARICOSE VEINS: DOPPLER 

ULTRASONOGRAPHY REFLUX PARAMETERS  

 

ABSTRACT: 

 

Context: Chronic venous insufficiency (CVI) is one of the most prevalent chronic diseases, 

accounting for an important morbidity in the western world. Objective: Evaluate the effects 

of foam sclerotherapy using colored Doppler ultrasonography reflux parameters. Methods: A 

before and after study was used, nested in a randomized controlled trial, conducted between 

October 2013 and August 2015. Patients underwent foam sclerotherapy sessions in varicose 

veins with CEAP from 2 to 6. They were reassessed three weeks after their session with 

Doppler ultrasonography. Treated segment occlusion as well as reflux absence was analyzed, 

and also complications related to the procedure. Results: 135 limbs of 92 patients were 

treated, 95% of these were women, average age was 50.45 years old and average BMI was 

32.54. Complete occlusion was observed in 53% of the treated segments and reflux improved 

in 70.1% three weeks after the procedure. Most complications were nodules and 

hyperchromic skin lesions. Conclusion: These results showed improvement of the 

ultrasonographic parameters after varicose veins treatment with foam sclerotherapy. 

Complications were, mostly, benign and around the expected rates. 

 

Key-words: Venous insufficiency; saphenous vein; sclerotherapy; varicose veins; Doppler 

ultrasonography 

. 
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INTRODUÇÃO 

 

A Insuficiência Venosa Crônica (IVC) é uma das doenças crônicas mais prevalentes, sendo 

responsável por uma importante morbidade no mundo ocidental1. Mais prevalente no gênero 

feminino (41,25 a 62,79% dos casos relatados)2. Os principais fatores de risco correlacionados 

são aumento da idade, gênero feminino, história familiar, obesidade e ortostatismo 

prolongado1,3. 

O refluxo venoso é o principal fator correlacionado com as manifestações clínicas da IVC. As 

principais queixas relacionadas correspondem a sensação de peso, cansaço, dor em 

queimação, edema, além do incomodo estético frequentemente relatado. Esses quadros geram 

prejuízo importante na qualidade de vida dos pacientes, absentismo laboral e aumento dos 

gastos dos orçamentos de saúde dos países3. 

Na prática clínica, o Duplex-scan venoso possibilita a avaliação dinâmica da doença venosa 

crônica (DVC), já que a técnica permite a visualização do refluxo e/ou obstrução que podem 

estar relacionados na patologia da IVC. Uma forma elaborada para classificar a gravidade da 

doença venosa unido aos resultados do Duplex-scan é a classificação CEAP. Esta 

classificação, criada em 1995, engloba critérios clínicos (C), etiológicos (E), anatômicos (A) e 

fisiopatológicos (P) associados com a doença e possibilitou uma maior uniformização da 

linguagem sobre a doença venosa no cenário científico1,3. Alguns estudos correlacionam a 

presença e a extensão do refluxo detectado via Duplex-scan com quadros clínicos mais 

graves, definidos pelo CEAP4,5. 

Existem várias modalidades terapêuticas para a DVC, dentre elas, a ecoescleroterapia com 

espuma (EEE), tornou-se bastante popular. Trata-se de uma técnica minimamente invasiva, 

onde é realizada a aplicação de um agente esclerosante na forma de espuma no vaso 

insuficiente. Esta espuma irá provocar a esclerose no vaso tratado, finalizando com a 

formação de um cordão fibroso. Os seus resultados são similares a cirurgia convencional. A 

diferença é que na cirurgia, a ablação se faz com a excisão do vaso tratado e com a EEE, a 

ablação se dá por fibrose do vaso tratado. É uma técnica realizada a nível ambulatorial, com 
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anestesia local e com possibilidade de repetição em casos de insucesso. Torna-se atrativa, 

principalmente, para aqueles pacientes que apresentavam contraindicações ao procedimento 

cirúrgico e para os que não tinham acesso a tais técnicas3,6,7. 

Atualmente, a medicina dispõe dos métodos cirúrgicos e dos minimamente invasivos para o 

tratamento das varizes. Nos últimos anos, a ecoescleroterapia com espuma ganhou espaço 

devido sua simplicidade técnica e menor custo em relação aos demais tratamentos ofertados3. 

Além disso, apresenta menores complicações pós-operatórias, insucesso. Mesmo que o 

tratamento cirúrgico seja considerado padrão ouro, a escolha terapêutica deve ser 

individualizada3. No caso dos obesos, pelo risco de complicações cirúrgicas, opta-se por 

técnicas minimamente invasivas, como a ecoescleroterapia com espuma 

O estudo objetiva avaliar os efeitos da escleroterapia com espuma através dos parâmetros do 

refluxo por Ultrassonografia Doppler com cores. Bem como avaliar as complicações 

associadas à técnica. 

 

METODOLOGIA  

 

 

Trata-se de um estudo do tipo antes e depois, aninhado em um ensaio clínico randomizado. 

Foi realizado no ambulatório e no serviço de imagem do Hospital Universitário da 

Universidade Federal de Sergipe (HU/UFS), entre outubro/2013 a agosto/2015. 

 A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de 

Sergipe (UFS), através do registro CAAE: 21721813.6.0000.5546 (Anexo 1). A participação 

voluntária dos indivíduos foi documentada em termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(Apêndice 1). 

Foram incluídos na pesquisa indivíduos entre 18 e 80 anos, de ambos os sexos, com 

classificação de CEAP 2; 3; 4; 5 e 6, que apresentavam refluxo diagnosticado por 

ultrassonografia Doppler em qualquer extensão da veia safena e/ou em varizes tronculares 

medindo entre 4 e 8 mm de diâmetro. Sendo o CEAP uma classificação que envolve os 

critérios clínicos (C), etiológicos (E), anatômico (A) e fisiopatológico (P) das varizes (Anexo 

2) 5.   



40 

Foram excluídos da pesquisa aqueles que eram portadores de distúrbio psiquiátrico ou com 

limitação em compreender a técnica, mulheres grávidas, ou em risco de gravidez ( que não 

utilizavam métodos contraceptivos eficazes) ou que estivessem amamentando, pacientes com 

quaisquer doenças crônicas graves ou descompensadas, pacientes que já possuam o 

diagnostico ecocardiográfico de comunicação interatrial ou interventricular ou forame oval 

patente. Pacientes com história pessoal de trombose venosa profunda e/ou tromboembolismo 

pulmonar também não entraram na pesquisa. Assim como os pacientes com alergia conhecida 

a polidocanol ou a compostos similares.  

Os pacientes foram entrevistados previamente ao procedimento de acordo com uma ficha de 

atendimento própria para a pesquisa e seus dados tabulados em um banco de dados. 

(Apêndice 2). Foram analisados os parâmetros descritos na matriz de variáveis (Tabela 2).  

Realizou-se de 1 a 2 sessões de ecoescleroterapia com espuma por paciente, o intervalo 

mínimo entre elas foi de 3 semanas, em caráter ambulatorial. O método empregado para a 

preparação da espuma foi o método de TESSARI, que consiste na mistura de 8ml de gás 

biológico com 2 ml de solução esclerosante de polidocanol a 3%. Para a confecção de 10 ml 

de espuma, realiza-se 70 a 100 ciclos de mistura24.   

Os locais de punção foram selecionados por avaliação ultrassonográfica. Deu-se preferência 

às áreas mais superficializadas das veias insuficientes. Para varizes mais profundas e/ou 

pacientes mais sensíveis foi realizado pequeno botão anestésico com lidocaína 1% sem 

vasoconstrictor. Foi realizada punção transdérmica da veia selecionada com agulha tipo 

escalpe 21 ou 23G. Aguardou-se refluxo venoso por todo o cateter antes da injeção de 

espuma. Entre 2 a 7,5ml de preparado de espuma foi injetado nas varizes selecionadas. 

Realizou-se o enfaixamento elástico em direção caudo-cefálico compreendendo todo o 

segmento venoso tratado. Orientou-se a retirada da faixa 48hrs após o procedimento.  O 

paciente foi liberado para casa após 2 horas do procedimento, se não apresentou qualquer 

anormalidade e recebeu um canal de suporte para contato em caso de complicações.            

As avaliações foram realizadas por ultrassonografia com Doppler vascular em 3 semanas após 

o procedimento e comparou-se ao exame pré-tratamento. A oclusão luminal completa dos 

vasos foi considerada como o desfecho primário. Na impossibilidade desta, foram 

considerados como desfecho secundário a ausência de refluxo nos segmentos tratados. 

Quando apresentou recanalização ou não houve                                                                        

oclusão do trajeto varicoso, avaliou-se o fluxo quanto à direção e à duração, classificando ou 
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não como refluxo A oclusão do vaso foi identificada pela falta de compressibilidade do 

mesmo e pela ausência de qualquer fluxo ao Doppler e foi considerada completa quando 

ocorreu em todo o trajeto venosos do vaso tratado. Considerou-se como recanalização a 

presença de fluxo em qualquer direção numa veia previamente ocluída e foi completa, se mais 

de 50% do comprimento da mesma apresentar fluxo. Aos pacientes que não apresentaram 

oclusão completa dos vasos em 3 semanas, foi oferecido uma sessão adicional de 

ecoescleroterapia com espuma. 

As complicações locais e/ou sistêmicas decorrentes do tratamento também foram registradas 

como parte do estudo, como necrose dérmica, tromboflebite sintomática, trombose venosa 

profunda, distúrbios visuais, dor precordial, reação alérgica e morte.  

 

Tabela 1: Matriz de variáveis 

Variável                                Categoria                                                    Fonte 

Sexo                                         Masculino 

                                                 Feminino 

Idade                                        Anos 

IMC                                          Em Kg/m2                                                           OMS 

Diâmetro venoso                      Em mm 

Circunferência abdominal       Em cm 

CEAP                                       CEAP 0-Ausência de varizes 

                                                 CEAP 1- Telangiectasias 

                                                 CEAP 2- Veias varicosas 

                                                 CEAP 3- Edema 

                                                 CEAP 4- Alterações cutâneas 

                                                 CEAP 5- Úlcera cicatrizada 

                                                 CEAP 6- Úlcera ativa                              Kistner RL, 19965 

 

Estatística   

A análise descritiva foi realizada através das frequências absolutas e relativas no caso das 

variáveis categóricas e por meio de medidas de tendência central e variabilidade no caso das 

variáveis numéricas. Em seguida, será avaliada a associação entre as variáveis: as diferenças 

entre proporções serão analisadas por meio do teste Qui-quadrado de Pearson ou teste exato 
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de Fisher e para a análise das comparações de duas amostras independentes, foi utilizado o 

teste de Mann Withney. O nível de significância será de 0,05. A análise será realizada através 

do programa R versão 3.4.1 (Core Team 2017)..  

RESULTADOS  

Característica da amostra 

Foram incluídos nesta pesquisa 135 membros de 92 pacientes, sendo 52% (70/135) pernas 

direita e 48% (65/135) pernas esquerda. Quanto ao gênero, foram  5% (5/92) homens e  95% 

(87/92) mulheres. A tabela 2 mostra a distribuição amostral segundo o Índice de massa 

corpórea (IMC). 

 

 

Figura 1: Distribuição da amostra de acordo com o IMC 

 

Com relação ao CEAP da doença venosa crônica, neste estudo predominou os estágios 3 

(45,8%) e 4 (25,5%). Os demais estágios, 2, 5 e 6, corresponderam a 15,3%, 7,6%  e 6,1%, 

respectivamente. 

A análise do Ecodoppler Venoso prévio ao procedimento mostrou as fontes de refluxo. Cerca 

de 85,6% dos pacientes apresentavam refluxo exclusivamente em veia safena magna, 10,8% 

simultaneamente nas veias safena magna e parva, 3,6% exclusivamente em safena parva. 

Identificou-se em 7,7% dos membros avaliados refluxo no sistema venosos profundo. 

Sobrepeso 31,8% 

Obesidade grau I 

41,9% 

Obesidade grau II 

13,9% 

Obesidade grau III 

12,4% 
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Na amostra estudada, 45,6% (42/92) pacientes apresentavam DVC bilateral e receberam 

tratamentos em ambos os membros.  69% (29/92) apresentavam a mesma classificação de 

CEAP para ambos os membros e 31% (13/92) possuíam diferentes classificações. Destes 69% 

(8/13) apresentavam pior CEAP no membro inferior direito.  

A tabela 2 mostra as características clínicas e antropométricas dos pacientes. 

Tabela 2: Características clínicas e antropométricas dos pacientes 

                

 

Média  

 

 

Mediana 

 

Desvio 

padrão 

  

Circunferência abdominal 

(cm) 

    

 

101,14 

 

 

99 

 

 

11,69 

 

Idade (anos) 

    

 

50,45 

 

 

50 

 

 

11,8 

 

 Índice de massa 

corpórea 

(Kg/cm²) 

     

 

32,54 

 

 

31,23 

 

 

5,03 

 

Diâmetro da Safena Magna (mm)/ 

terço médio de coxa (CX) 

   

 

7,8 

 

 

7,1 

 

 

3,73 

 

 

Diâmetro da junção safeno femoral (JSF) 

(mm) 

  

 

9,1 

 

 

8,75 

 

 

2,57 

 

Diâmetro da safena magna (mm)/  linha 

articular do joelho (J) 

  

 

6,09 

 

 

5,75 

 

 

2,82 

 

Avaliação do tratamento 

Execução do procedimento 

 Na primeira sessão do tratamento compareceram 97% (132/135) da amostra. Foram 

realizadas 187 sessões de ecoescleroterapia em toda amostra, sendo que foi necessário 

execultar a segunda sessão em 46,6% (61/132) da amostra. O volume médio de cada 

aplicação da espuma foi de 8,96ml, sendo de 9,3ml para a primeira sessão e de 8,27ml para a 

segunda. 
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Variável principal 

A avaliação dos pacientes submetidos a EEE foi realizada com 3 semanas, na qual observou-

se a oclusão do tronco venoso e a presença de refluxo residual. Retornaram 94% (123/132) 

dos pacientes. O percentual de perdas relacionadas à complicações da EEE foi de 15,5% 

(5/33).  

Foram escolhidos para acompanhamento do refluxo na veia safena magna (VSM) a linha 

articular do joelho (J) e no terço médio da coxa (CX). Também foi selecionada a junção 

safenofemoral (JSF).   

Desfecho primário- Oclusão do Tronco Venoso 

 No primeiro retorno, com três semanas da primeira sessão de escleroterapia, a taxa de 

oclusão para todas as fontes de refluxo foi de 53%. Sendo que na VSM no ponto J foi de 

70,5% (54/108) e 50% (55/78) no terço médio da coxa. Na JSF, foi observado uma taxa de 

16,7% (14/84).  

Desfecho secundário- Ausência de Refluxo 

A melhora do refluxo em toda a amostra para qualquer fonte apresentou um índice  de 70,1% 

em 3 semanas. 67,5% foi o valor encontrado na JSF (p = 0.001322), 69 % no terço médio (p = 

0.000523) e 72,1% no ponto J ambos da VSM (p = 0.000172).  O diâmetro médio final foi de 

7,87 mm na JSF (p= 0.000962). 

Efeitos Adversos 

Os efeitos adversos identificados relacionados ao procedimento foram as manchas 

hipercrômicas, considerou-se qualquer intensidade e extensão, tromboflebite sintomática, 

nódulos subcutâneos de qualquer dimensão, úlceras isquêmicas, trombose venosa profunda, 

reações alérgicas cutâneas, distúrbios visuais e acidente isquêmico transitório (AIT) que 

ocorreram até 30 dias após a intervenção. As complicações mais graves tiveram baixa 

frequência na amostra. (Tabela 3) 
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Tabela 3: Efeitos adversos relacionados a ecoescleroterapia na amostra 

Efeitos Adversos                                    Total 

Manchas Hipercrômicas 79 (65,30%) 

Nodulações 105 (86,80%) 

Tromboflebite                      19 (16%) 

Alergia cutânea                            2  (1,70%) 

TVP                           2 (1,70%) 

Eventos neurológicos                             2 (1,70%) 

Úlcera isquêmica                              1(0,80%) 

 

DISCUSSÃO 

A IVC corresponde a mais prevalente doença venosa e também configura uma importante 

causa de afastamento das atividades laborais8,9. Conforme demonstrado no presente estudo, 

trata-se de uma enfermidade mais prevalente no sexo feminino. Dado que é confirmado pelos 

estudos nacionais e internacionais2. A média de idade que caracterizaram a amostra se encaixa 

na média de 50 a 70 anos encontrada na literatura6,10,11,12. 

Na caracterização da amostra, a maioria dos pacientes foram classificados com CEAP 3 e 4.. 

Observou-se que não há uma padronização nos estudos quanto a seleção de pacientes de 

acordo com essa classificação. Tal fato pode ter implicância na comparação dos resultados 

entre os estudos10,14.  

Observou-se que a maioria dos pacientes foram classificados como portadores de obesidade 

grau I (IMC médio =32,54). Alguns estudos observaram uma associação entre a obesidade e 

IVC15, assim como a relação com um maior diâmetro venoso nesses pacientes22. Quando 

comparado com estudos similares17, a amostra deste estudo possui um valor mais elevado de 

IMC. Esse fato pode interferir nos resultados dos tratamentos intraluminais decorrentes das 

alterações hemodinâmicas associadas a esses grupos de pacientes.  

Foi utilizado o polidocanol a 3% e volume injetado por sessão correspondeu em média à 

8,96ml. Apresentando uma taxa de sucesso, ou seja, oclusão total do vaso tratado, foi de 53% 

em qualquer extensão do vaso tratado com 3 semanas após a aplicação. Sendo que na VSM no 

ponto J foi de 70,5% e 50% no terço médio da coxa. Na JSF, foi observado uma taxa de 

16,7%. Em um estudo alemão, que utilizou polidocanol a 2%,  a taxa de oclusão obtida para o 

mesmo intervalo de tempo foi de 92%16, taxa similar a encontrada  no estudo de O’Hare et 
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al19. As taxas de oclusão descritas em revisão sistemática variam de 69% a 93% para esta 

técnica23. 

 Analisando o desfecho secundário, a ausência do refluxo, observou-se que 70,1% dos 

pacientes obtiveram melhora em qualquer ponto com 3 semanas. 67,5% foi o valor 

encontrado na JSF, 69 % no terço médio e 72,1% no ponto J da VSM. Houve significância 

estatística na melhora do refluxo nos três pontos analisados da veia tratada. Também, 

observou-se uma redução significativa nos diâmetros venosos pós tratamento. Esses 

resultados se mostraram mais próximos dos relatados por Rabe et al., que trabalhou a ausência 

de refluxo como seu desfecho primário com taxa de ausência de refluxo de 54%17. 

Apesar de muitos estudos trazerem a oclusão total do vaso tratado como principal medida de 

desfecho, outros estudos consideram a melhora dos padrões do refluxo como uma boa medida 

de avaliação do sucesso dessa terapêutica18,21.  

Os resultados encontrados no estudo concordam com aqueles descritos na literatura. As taxas 

de sucesso inferiores àquelas descritas em alguns trabalhos pode ser secundária à seleção de 

pacientes com índice de massa corpórea maior, à seleção de casos mais avançados da DVC 

(classificação CEAP 3 e 4), aos diâmetros venosos maiores, à limitação do número de sessões 

oferecidas a cada paciente ou a particularidades na forma de preparo e armazenamento da 

espuma. É importante relatar que a produção da espuma é artesanal propiciando variações na 

composição em cada local que é produzida. Essa variabilidade na produção, na execução da 

técnica e no acompanhamento dos pacientes torna difícil e precária a comparação entre os 

diversos estudos publicados10,17.  

As principais complicações foram as nodulações e as manchas hipercrômicas. Que são as 

complicações mais frequentemente relatadas na literatura. Costumam ser bastante valorizadas 

pelos pacientes, apesar de serem complicações benignas, pois se relacionam com questões 

estéticas20. Elas apresentaram uma frequência maior no presente estudo do que na literatura. 

Este fato pode se relacionar intimamente com o maior diâmetro das veias tratadas neste 

estudo. Além de haver um maior apelo estético relacionado ao tratamento das varizes no 

Brasil, fato esse que provavelmente não ocorre nos países frios, sendo menos mencionadas 

nos estudos internacionais.     
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O risco de ocorrência de TVP após sessões de ecoescleroterapia com espuma é o mesmo 

encontrado nas cirurgias tradicionais de varizes18. A frequência das complicações mais graves 

no estudo, como embolia pulmonar, AVC, AIT, dentre outros, se mostrou similar aos dados 

encontrados na literatura. Segundo a revisão realizada por Bastos, a frequência de eventos 

como embolia pulmonar situa-se entre 0,0-3,0% e AVC entre 0,0-2,8%20, condizentes com os 

resultados desse estudo. 

CONCLUSÃO     

O tratamento minimamente invasivo com a EEE mostrou melhora nos parâmetros 

ultrassonográficos tanto com a oclusão do vaso tratado, como também na ausência de refluxo 

pós procedimento. As complicações obtidas com essa técnica, em sua maioria, foram 

benignas e  concordantes com a frequência já descritas para a modalidade. 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 

 

 

 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

1. Beebe-dimmer JL, Pfeifer JR, Scottenfeld D. The Epidemiology of Chronic Venous 

Insufficiency and Varicose Veins. AEP.2005;15:175–84.  

 

2. Lins EM, Barros JW, Appolônio F, et al. Perfil epidemiológico de pacientes 

submetidos a tratamento cirúrgico de varizes de membros inferiores. J Vasc Bras. 

2012;11:301-04. 

 

3. Pereira AFA, Mesquita A., Gomes C. Abordagens cirúrgicas no tratamento de varizes, 

Angiol Cir Vasc. 2014;10:132-40. 

 

4. Andrade AR, Pitta GBB, Castro AA, Júnior FM. Refluxo venoso superficial em 

portadores de varizes primarias. J Vasc Bras.2009;8:14-20. 

 

5. Kistner RL, Eklof B, Masuda EM. Diagnosis of Chronic Venous Disease of the Lower 

Extremities: The "CEAP" Classification.  Mayo Clin Proc.1996;71:338-45 

 

6. Ceratti S, Okano FM, Pontes ABG, Pontes AL, Nastri R. Ecoescleroterapia com 

espuma no tratamento da insuficiência venosa crônica. Colégio Brasileiro de 

Radiologia e Diagnóstico por Imagem. 2011;44:167-71. 

 

7. Biemans AAM, Kockaert M, Akkersdijk GP, et al. Comparing endovenous laser 

ablation, foam sclerotherapy, and conventional surgery for great saphenous varicose 

veins. Journal of vascular surgery. 2013;58:729-34. 

 

8. Siedel AC, Mangolim AS, Rossetti LP, Gomes JR, Miranda JrF. Prevalência de 

insuficiência venosa superficial dos membros inferiores em pacientes obesos e não 

obesos, J Vasc Bras. 2011;10:124-130. 

 

9. Castro e Silva M, Cabral ALS, Barros JrN, Castro AA. Diagnóstico e tratamento da 

Doença Venosa Crônica. Jornal Vascular Brasileiro. 2005;4:185-04.  

 

10. Hamel-Desnos CM, Guais BJ, Desnos PR, Mesgard A. Foam Sclerotherapy with or 

without Compression.2010;39:500-07. 

 

11. King JT, O’Byrne M, Vasquez M, Wright M. Treatment of Truncal Incompetence and 

Varicose Veins with a Single Administration of a New Polidocanol Endovenous 

Microfoam Preparation Improves Symptoms and Appearance. European Journal of 

Vascular and Endovascular Surgery. 2015:1-10. 

 



49 

12. Darvall KAL, Bate GR, Adam DJ, Silverman SH, Bradbury AW. Duplex Ultrasound 

Outcomes Following Ultrasound- Guided Foam Sclerotherapy of Symptomatic 

Primary Great Saphenous Varicose Veins. European Journal of Vascular and 

Endovascular Surgery. 2010;40:534-39.  

 

13. Chen CH, Chiu CS, Yang CH. Ultrasound-Guided Foam Sclerotherapy for Treating 

Incompetent Great Saphenous Veins—Results of 5 Years of Analysis and 

Morphologic Evolvement Study. Dermatologic surgery. 2012;38:851-57. 

 

14. Pang KH, Bate GR, Adam DJ, Darvall KAL. Healing and Recurrence Rates Following 

Ultrasound-guided Foam Sclerotherapy of Superficial Venous Reflux in Patients with 

Chronic Venous Ulceration. European Journal of Vascular and Endovascular 

Surgery.2010;40:790-95. 

 

15. Bellen B, Godoy IB, Reis AA, Bervello PV. Venous insufficiency and 

thromboembolic disease in bariatric surgery patients. Arquivos de 

gastroenterologia.2013;50:190-95.  

 

16. Devereux N, Recke AL, Wistermann L, Recke A, Kahle B. Catheter-directed Foam 

Sclerotherapy of Great Saphenous Veins in Combination with Pre-treatment 

Reduction of the Diameter Employing the Principals of Perivenous Tumescent Local 

Anesthesia. European Journal of Vascular and Endovascular Surgery.2014;47:187-95.  

 

17. Rabe E, Otto J, Schiliephake D, Pannier F. Efficacy and Safety of Great Saphenous 

Vein Sclerotherapy Using Standardised Polidocanol Foam (ESAF): A Randomised 

Controlled Multicentre Clinical Trial. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2008;35:238-45. 

 

 

18. Silva MAMS, Burihan MC, Barros OC .Resultados do tratamento da Insuficiência 

Venosa Crônica grave com espuma de polidocanol guiada por ultrassom, J Vasc 

Bras.2012;11:206-11. 

 

19. O’hare JL,Stephens J, Parkin D, Earnshaw JJ . Randomized clinical trial of different 

bandage regimens after foam sclerotherapy for varicose veins, British Journal of 

Surgery. 2010:650-56. 

 

  

20. Bastos FR, Lima AE, Assumpcao AC. Ecoescleroterapia de varizes com espuma: 

revisão de literatura. Rev Med. 2009;19:38-43.  

 

21. Yamaki T, Nozaki M, Sakurai M. Multiple Small-Dose Injections Can Reduce the 

Passage of Sclerosant Foam into Deep Veins During Foam Sclerotherapy for Varicose 

Veins, Eur J Vasc Endovasc Surg.2009;37:343-48. 

 

22. Willenberg T, Schumacher A, Amann-Vesti B, Jacomella V, Thalhammer C, Diehm N, et 

al. Impact of obesity on venous hemodynamics of the lower limbs. J Vasc Surg. 

2010;52:664–8. 



50 

 

23. Jia X, Mowatt G, Burr JM, Cassar K, Cook J, Fraser C. Systematic review of foam 

sclerotherapy for varicose veins. British Journal of Surgery. 2007. p. 925–36. 

 

24. Tessari L. Nouvelle technique d’obtention de la scléro-mousse. Phlébologie. 2000;53:129. 

Phlébologie. 2000;50:129 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 

 

5. ANEXOS 

 

5.1 ANEXO 1 
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5.2 ANEXO 2 

 

 

 
 

 



55 

6. APÊNDICES 

 

6.1 APÊNDICE 1 

 

 
                                   TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

 

Você está sendo convidado a participar da pesquisa “Avaliação da ecoescleroterapia com espuma nos 

pacientes obesos associada à compressão elástica prolongada”.  
Sua participação não é obrigatória e a qualquer momento você pode desistir de participar e retirar seu 
consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua relação com o pesquisador, com a instituição 
que forneceu os seus dados ou com a continuidade do seu tratamento.Entretanto, sua participação é de 
grande importância para desenvolvimento e estabelecimento de alternativas seguras no tratamento da doença 
venosa crônica.  

O objetivo deste estudo é avaliar se há diferença entre os pacientes obesos ou com sobrepeso que 
após a realização de escleroterapia com espuma guiada por ultrassom mantém o uso de meia 
elástica pelas três semanas seguintes ao procedimento e com essa informação orientar de forma 
objetiva parâmetros para realização desse tratamento da melhor forma para pessoas como você.  
Nesta pesquisa você será submetido a um tratamento alternativo para varizes de membros inferiores. No lugar 
da cirurgia tradicional, você será submetido a um procedimento minimamente invasivo: uma pequena punção 
em suas varizes para aplicação de um produto químico específico com a finalidade de obstruir suas veias 
doentes e com isso melhorar os sintomas e sinais decorrentes da insuficiência venosa profunda. Você poderá 
ou não ser selecionado para o uso continuado por três semanas das meias elásticas. Este procedimento já foi 
bem estudado na literatura, apresenta taxas de melhora similares ao da cirurgia convencional, porém sem 
necessidade de internamento e uma recuperação mais rápida às suas atividades diárias. Embora seja bastante 
seguro, algumas complicações estão descritas na literatura e são próprias do procedimento, sendo as mais 
comuns relacionadas a hiperpigmentação, ulcerações e inflamação no local do tratamento; muito raramente 
podem ocorrer trombose venosa, embolia pulmonar , reação alérgica grave e morte. Em caso de quaisquer 
complicações você terá suporte 24horas no Hospital Universitário por equipe médica especializada e todos os 
procedimentos e exames disponíveis serão realizados a fim de manter sua integridade física e mental .Você não 
terá nenhum custo ou quaisquer compensações financeiras. Contamos com a sua participação para contribuir e 
ampliar o conhecimento científico mundial.  
Asseguramos sigilo (segredo) sobre sua participação, ou seja, os dados obtidos através dessa pesquisa não 
serão divulgados de forma a possibilitar sua identificação.  
 
Você receberá uma cópia deste termo onde constam os contatos dos pesquisadores, podendo tirar dúvidas 
sobre o projeto e sua participação, agora ou a qualquer momento.  
 
__________________________________  
Dra Cristiane Vilaça Campos Gomes  
Cirurgiã Vascular do Hospital Universitário de Sergipe  

Telefone: (079)2105-1700  

Declaro que entendi os objetivos de minha participação na pesquisa e concordo em participar.  
_______________________________________  
Sujeito da pesquisa  
_________________________________________  
Testemunha  
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6.2 APÊNDICE 2 
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