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RESUMO 

 

 

 
Resumo: As pesquisas em clínica cirúrgica tendem a buscar utilização de tecnologias 
menos invasivas com menor comorbidade para os pacientes. Na cirurgia de varizes dos 
membros inferiores não é diferente. A termoablação com endolaser venoso (EVLT) 
representa a principal tecnologia com este propósito na cirurgia vascular venosa. Diversos 
são os estudos tentando demonstrar qual a melhor técnica de se realizar a termoablação 
com o EVLT. Objetivo: determinar a existência de diferença ou não na taxa de oclusão 
ao ecodoppler colorido da veia safena magna submetida a termoablação com laser 
endovenoso 1470 nm utilizando alta (15w) e baixa (7w) potência ( objetivo primário)  bem 
como as complicações relacionadas ao procedimento ( objetivo secundário). Material e 
Método: estudo prospectivo e randomizado ulitlizando sessenta veias safenas magna. Os 
pacientes, após apresentarem indicação de cirurgia de varizes, preencherem os critérios 
de inclusão, e não apresentarem critérios de exclusão, foram divididos em dois grupos, 
baixa (7 W) e alta (15) potência. Os pacientes foram randomizados por data de 
nascimento. Foi realizada termoablação utilizando laser de diodo 1470 nm. Apenas o 
pesquisador tinha ciência de quais pacientes usaram alta ou baixa potência, deste modo 
os pacientes e o médico ecografista vascular não tinham este conhecimento. Foram 
realizados exames de controle com 3-5 dias, 30 dias e 180 dias de pós-operatório. Foi 
avaliada a taxa de oclusão ao ecodoppler e as complicações inerentes ao procedimento 
nos dois grupos. As características clínicas avaliadas foram: trombose venosa profunda 
(TVP), flebite, parestesia, equimose, dor, quantidade de analgésicos, escore de 
serveridade clínica, embolia pulmonar, queimadura de pele. Para comparação dos grupos 
definidos pela potência, em relação a variáveis quantitativas, foram considerados os 
testes t de Student para amostras independentes e o teste não paramétrico de Mann-
Whitney. Para avaliação da associação entre variáveis qualitativas foram considerados os 
testes Qui-Quadrado e Exato de Fisher. Para comparação dos diferentes momentos de 
avaliação, em relação ao escore de gravidade foi considerado o teste não paramétrico de 
Friedman. A avaliação da condição de normalidade das variáveis foi realizada 
considerando-se o teste de Jarque-Béra. Valores de p menores do que 0,05 indicaram 
significância estatística. Resultados: os grupos foram homogêneos em todos os critérios 
avaliados exceto o IMC. O grupo de baixa potência apresentou taxa de recanalização 
maior, com menor incidência de complicações. Porém, não houve diferença estatística 
entre os grupos. Conclusão: a utilização de baixa (7w) ou alta (15) potência são 
equivalentes na efetividade (objetivo primário) e apresentaram semelhantes taxas de 
complicações (objetivo secundário) e escores de severidade clínica. 
 
Descritores: varizes de membros inferiores, cirurgia, termoablação, laser  
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ABSTRACT 
 
 
 

Abstract: Research in surgical clinic tend to seek the use of less invasive technologies 
with lower comorbidity for patients. In the surgery of varicose veins is no different. The 
thermal ablation with venous endolaser (TAVE) is the key technology for this purpose in 
the venous vascular surgery. There are several studies trying to demonstrate the best 
technique of performing thermal ablation with TAVE. Objective: To determine if there is a  
difference or not in occlusion rate of the great saphenous vein submitted to thermal 
ablation with endovenous laser 1470 nm using high (15w) and low (7w) power (primary 
objective) using color Doppler ultrasound ; and the procedure-related complications 
(secondary objective). Material and Method: A prospective randomized study using sixty 
great saphenous veins. The patients, after being selected for varicose vein surgery, met 
the criteria for inclusion and having no exclusion criteria present were divided into two 
groups, low (7 W) and high (15) power. Patients were randomized by date of birth. 
Thermal ablation was performed using 1470 nm laser diode. Only the researcher was 
aware of which patients used high or low power, so patients and vascular medical 
sonographer did not have this knowledge. Control tests were performed 3-5 days, 30 days 
and 180 days after surgery. The occlusion rate was assessed with Doppler  ultrasound 
and complications related to the procedure in both groups. The clinical signs evaluated 
were deep vein thrombosis (DVT), phlebitis, numbness, bruising, pain, amount of 
analgesia, clinical severety score, pulmonary embolism, and skin burn. To compare the 
groups defined by power, for quantitative variables, we considered the Student t test for 
independent samples and the nonparametric  test Mann-Whitney. To evaluate the 
association between qualitative variables the Chi-square and Fisher exact tests were 
considered To compare the different time points, compared to the severity score the 
nonparametric Friedman was considered. The evaluation of the variables normality 
condition was performed considering the Jarque-Bera test. P values less than 0.05 were 
considered statistically significant. Results: The groups were homogeneous in all criteria 
evaluated except BMI. The low-power group showed higher recanalization rate with a 
lower incidence of complications. However, there was no statistical difference between the 
groups. Conclusion: The use of low (7w) or high (15) power are equivalent in effectiveness 
(primary objective) and had similar complication rates (secondary objective) and clinical 
severity scores. 
 

Keywords: varicose veins, surgery, thermal ablation, laser. 
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1  INTRODUÇÃO 

  

Inúmeros são os relatos históricos a respeito de varizes dos membros inferiores 

(MMII), sendo Hipócrates o primeiro a relatar a associação entre as veias varicosas e 

as úlceras na perna (SEIDEL, 2011; SBACVRJ, 2012). As varizes são definidas pelo 

alongamento, tortuosidades e o aumento anormal do diâmetro das veias safena 

magna e safena parva, além de seus ramos de primeira e segunda ordem. Sendo 

essa a manifestação mais comum da insuficiência venosa crônica (IVC) que 

compromete a mobilidade funcional do indivíduo (SBACVRJ, 2012; MAFFEI, 2008). 

 

Quanto à etiologia, as varizes podem ser divididas em primárias e secundárias: as 

primárias resultam da dilatação venosa sem trombose prévia, cuja, etiopatogenia é 

controversa, múltipla e com fatores etiopatogênicos ignorados, enquanto que as 

secundárias são decorrentes de danos valvulares por trombose venosa profunda 

(TVP), onde a recanalização da obstrução leva a incompetência das veias profundas 

ou perfurantes, fístula arteriovenosa congênita ou adquirida (MAFFEI, 2008). 

 

Na Europa, 5 a 15% dos adultos entre 30 e 70 anos de idade, apresentam essa 

doença, sendo que 1% apresenta úlcera. Em torno de 7 milhões de pessoas têm doença 

venosa crônica nos Estados Unidos da América (EUA), o que é responsável por cerca de 

70 a 90% das úlceras de estase em membros inferiores. Já no Brasil, 30% da população 

são acometidos por essa doença (LABROPOULOS, 1997).  
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          O principal exame complementar no paciente com varizes é o ecodoppler colorido e 

representa o instrumento de maior utilidade no estudo das moléstias venosas 

(LABROPOULOS,1997; PITTA, 2000; LURIE, 2003).  

 

 Para tanto, por décadas o tratamento dessa doença era apenas por 

fleboextração, pelo qual, rompem-se todas as tributárias que drenam para a veia safena, 

causando sangramento e extensos hematomas, além de sinais e sintomas de lesão do 

nervo safeno e dos linfáticos, que também são comuns. É fato que estas queixas 

geralmente melhoram em até seis meses, mas não deixam de ser um resultado 

indesejado. ( MAFFEI, 2008) 

 

  A tendência dos tratamentos médicos em geral tem sido no sentido de fazer 

procedimentos cada vez mais ambulatoriais e menos invasivos. O tratamento endovenoso 

minimamente invasivo de varizes do membro inferior tem sido utilizado ao longo dos 

últimos anos em muitos centros em todo o mundo. Afigura-se ser igual, se não superior, a 

cirurgia convencional. Também tem sido provado ser seguro, com menos complicações 

(RASMUSSEN, 2007; RASMUSSEN 2010).  

 

              Os tratamentos mais comuns para a redução do tempo de recuperação e 

cicatrização que causam a oclusão de veias são: a ablação a laser endovenoso e ablação 

por radiofreqüência endovenosa (RASMUSSEN, 2007). Desde então, foram publicados 

relatos de diferentes densidades de energias (J/cm), duração de pulso, e comprimento de 

onda do laser. Os dados publicados sobre a eficácia e segurança do tratamento a laser 

surgiram a partir de um laser com um comprimento de onda entre 810 e 1390 nm, e 

mostram 90% a 100% de oclusão. 
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               O laser endovenoso ou EVLT (endo venous laser treatment) é considerado  

padrão-ouro ( SVS, 2011) para o tratamento cirúrgico de varizes devido à redução de 

eventos adversos pós-operatórios nos Estados Unidos da America (EUA) (RASMUSSEN, 

2007; LURIE, 2003). Embora essa evolução seja significativa, essa nova técnica não é tão 

reconhecida como inovação tecnológica pelos pesquisadores brasileiros, devido ao custo 

e à existência de outras técnicas para o mesmo tratamento.  

 

              Os procedimentos endovenosos têm como finalidade fornecer opção terapêutica 

menos invasiva, altamente eficaz e segura no tratamento de veias varicosas, em 

comparação com a cirurgia. Relatos de estudos apontam maior eficácia do comprimento 

de onda 1470-nm do laser de diodo quando comparado a outros comprimentos de onda 

do laser 810- 980 nm (RASMUSSEN, 2007; LURIE, 2003). 

  

             Estudos demonstram também a menor taxa de complicações como flebites, dor e 

parestesias nos tratamentos com endolaser 1.470  nm com fibras radiais, quando 

comparadas a fibras axiais, justificado através da necessidade de menor densidade de 

energia para o tratamento. Para tanto, bons resultados com potência e quantidade de 

energia endovenosa linear aplicada (LEED), vêm proporcionando a prática mais utilizada 

por ocasionar menos ao paciente (SCHWARZ, 2010).  

 

 Estudos defendem a preservação da veia safena magna e acreditam que a 

fleboextração é um ato desnecessário pelo qual se retira um valioso enxerto para uma 

futura revascularização cardíaca ou periférica evidenciando que a veia safena magna 

permanece apta como possível enxerto em mais de 80% dos casos (DOGANCI, 2010).  
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                No entanto, apenas em 1989 houve relatos de sucessos no meio científico sobre 

a ablação por laser endovenoso (EVL). A palavra laser tem como origem o Inglês - Light 

Amplication by Stimulate Emission of Radiaton, por meio de um comprimento de onda e 

tempo (GIBSON, 2007; RASMUSSEN, 2010).  

 

            Desde a criação dessa nova técnica, a mesma vem sendo difundida. Estudos 

científicos vêm confrontando as novas técnicas com as tradicionais, levando cientistas a 

pesquisarem a modelagem matemática a fim de descobrir a densidade e potência ideais 

para alcançar melhores taxas de fechamento e atingir 100% de oclusão da veia safena 

(MIN, 2003). 

 

 A finalidade do tratamento a endolaser é realizar a redução do calibre da veia até 

o lúmen desaparecer completamente, através de danos substanciais ao endotélio e a 

parede interna da veia superficial, causando uma oclusão secundária do lúmen por um 

coágulo, semelhante ao efeito de um agente esclerosante (PROEBSTLE, 2005).  

 

 De acordo com as metanálises, os equipamentos de laser diodo mais utilizados 

possuem o comprimento da onda que variam entre 810 (NAVARRO, 2001) a 1470 nm 

com potência de 7 a 30 W (PANNIER, 2009). Para tanto, quanto maior o comprimento da 

onda do laser menor será a potência necessária para alcançar LEEDs iguais.  

 

 Estudos demonstram que a correlação entre a quantidade de energia liberada 

durante o tratamento laser endovenoso (ELT) e a extensão da veia safena magna (VSM) 

é o que determinará o sucesso e a durabilidade do procedimento (TIMPERMAN, 2004).  
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 Existe um debate dentro do crescente corpo de literatura a respeito da 

quantidade de energia ideal para tratamento. Num paradigma excessivamente 

simplificado, os agentes podem ser divididos em proponentes de alta e baixa potência.  

 

 Os defensores dos tratamentos de alta potência afirmam que a maior energia 

resulta em menor número de falhas no tratamento com um aceitável índice de  

complicações maiores e menores relacionadas ao procedimento (TIMPERMAN, 2004; 

PROEBSTLE, 2006; THEIVACUMAR, 2008; KABNICK, 2006). 

 

 Os defensores dos tratamentos de baixa potência afirmam que a baixa utilização 

de energia é tão bem sucedida como alta potência sem complicações maiores e um 

aceitável índice de complicações menores (KIM, 2006).  

 

 Baseado nisso, diversos são os estudos prévios onde se discutem os diferentes 

níveis de energia ou potência (TIMPERMAN, 2004; KIM, 2006), comprimentos de onda, 

tipos de fibra de laser (KABNICK, 2006) e ajustes de potência (PARENTE, 2003), em  

tentativas para esclarecer essa questão. 

 

 

 Esses argumentos abastecem a busca de um limiar de densidade de energia 

ideal. Esta densidade deveria, teoricamente, proporcionar o melhor equilíbrio entre uma 

elevada taxa de sucesso anatômico – funcional e uma baixa taxa de complicações pós-

operatórias relacionadas ao procedimento.   

 

 Diante disso, faz-se esta pesquisa buscando ampliar a possibilidade de 

apresentar aos estudiosos dessa temática, a amplitude de um novo mecanismo de ação 
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na taxa de oclusão da termoablação com laser endovenoso, de forma ainda não descrita 

na literatura. 
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2. OBJETIVOS  

 

 

 2.1 GERAL 

 

O objetivo primário do presente trabalho é determinar se existe diferença na taxa 

de oclusão ao ecodoppler colorido da veia safena magna submetida a termoablação com 

laser endovenoso 1470 nm utilizando alta (15w) e baixa (7w) potência no período de seis 

meses de seguimento pós – operatório. 

 

2.2 ESPECÍFICOS 

	  

Serão também avaliadas complicações relacionadas ao procedimento (objetivo 

secundário) durante todo o período de seguimento comparando alta (15w) e baixa (7w) 

potência.  

 

 

 

 

 



 

 

3  REVISÃO DE LITERATURA 
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3  REVISÃO DE LITERATURA 

 

 Ao despontar do século VII, houve o primeiro relato sobre a ligadura da safena 

magna (VSM) na coxa. Comprimindo a veia de cima a baixo até a mesma apresentar-se 

visível, em seguida realizou-se a marcação com uma tinta especial. Praticando a técnica 

de ligadura do coto proximal e distal (KIM, 2009). 

 

 As veias varicosas foram descritas no século XVI e desde aquela época foram 

consideradas responsáveis pelas complicações tróficas descritas por Hipócrates. No 

entanto, apesar da longa história, esta afecção não despertou o interesse dos médicos e 

provavelmente nem dos historiadores porque ela somente voltou a ser mencionada nos 

séculos subseqüentes sem que se desse ênfase à significância social da doença venosa 

(GLOVICZKI, 2011; POCARD, 1997). 

 

 O conhecimento das varizes nos membros inferiores é descrito desde a 

antiguidade. Testemunho desse fato é uma pedra encontrada em Atenas, no Templo do 

Herói Dr. Amynus, onde está representada a primeira ilustração conhecida das veias 

varicosas (figura 1) com data estimada do sec. IV a.C. (ANNING, 1976).  
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Figura 1- Primeira ilustração conhecida das veias varicosas. Templo de Amynus, sec. IV a.C. - 

National Archeological Museum – Grécia. 

 

  No início da Era moderna da cirurgia de varizes, encontramos o nome do primeiro 

diretor da academia de cirurgia de Paris, Jean Louis Petit (1674-1750). Ele descrevia que 

a causa das veias varicosas era “alguma coisa que obstruía o caminho do sangue nas 

veias”. Petit, sem menção de anestesia, praticava a retirada cirúrgica de veias varicosas. 

Na Itália, um cirurgião pouco conhecido, Giovanni Rima (1783-1843), praticava a ligadura 

da safena no terço médio da coxa (ROSE, 1993). 

 

 Outrora, MAYO (1904) descreveu um instrumento metálico para a extração 

extraluminal da safena (ANNING, 1976). Em seguida KELLER (1905) utilizou um 

instrumento metálico intraluminal, com estilete de metal torcido para inverter a veia à 

medida que ocorria a tração. Somente após dois anos, foi desenvolvido o fleboextrator 

que se constituiria de uma vareta com extremidade em forma de ogiva (KELLER, 1905). 
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              Durante o período compreendido entre 1907 e 1927, a junção safeno – femoral  

não era ligada e a recidiva de varizes era freqüente. O procedimento cirúrgico era 

acompanhado de morbidade considerável (sepsis e embolia pulmonar). Era rotina manter 

o paciente em repouso absoluto por 8 a 10 dias após este tratamento (VILLAVICENCIO, 

1997). 

 

               Com o estudo da anatomia do sistema venoso superficial, das veias perfurantes 

e da fisiopatologia da circulação venosa, criaram-se bases racionais para o tratamento 

cirúrgico das varizes, tornando-o mais completo e conduzindo progressivamente ao 

conceito de operação de varizes, que compreende a remoção das colaterais varicosas, 

ligadura dos ramos perfurantes insuficientes e a retirada das safenas magna ou parva 

após ligadura de suas croças, quando necessário (PUECH·LEAO, 1958; HEGER, 2014). 

               MIYAKE et al. (1970) introduziram em nosso meio a técnica de operar varizes 

muito calibrosas com a aplicação da faixa de Esmarch, com o objetivo de evitar 

sangramento excessivo e, em consequência deste, prolongamento do tempo cirúrgico, 

hipotensão e hematomas residuais que facilitam a infecção e a pigmentação. A 

preocupação com melhores resultados estéticos no tratamento de varizes de fino calibre 

induziu ao desenvolvimento de novas técnicas, como o uso da agulha de crochê em 

substituição às pinças hemostáticas, diminuindo o tamanho das incisões (KAFEJIANN, 

1976). 

 

           No campo diagnóstico, houve grande evolução nas duas últimas décadas com a 

introdução de tecnologia não invasiva, a qual permitiu a melhor compreensão da 

anatomia, da patologia e da fisiologia do sistema venoso. Neste sentido, importante passo 

foi dado quando (SATOMURA, 1959), utilizando feixe ultrassônico, desenvolveu um 
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método não invasivo para estudar as características do fluxo sanguíneo com base no 

efeito Doppler. 

 

            A tecnologia do ultrassonografia começou a ser aplicada na avaliação do sistema 

cardiovascular nos anos sessenta (SATOMURA, 1959). Nessa época foram 

desenvolvidos aparelhos denominados fluxômetros Doppler, que utilizavam ondas 

contínuas de ultrassom e o chamado efeito Doppler para detectar fluxo sanguíneo nos 

vasos, através de um transdutor. A detecção de fluxo era feita através dos sons audíveis 

emitidos pelo aparelho. 

 

             No início da década de 70, foram desenvolvidos os primeiros sistemas de imagem 

por ultra-sonografia. Esses aparelhos utilizavam ondas pulsadas de ultrassom que, 

refletidas de forma heterogênea pelos diversos tecidos, formavam uma imagem 

bidimensional, em tempo real. Essa forma de ultra-sonografia, chamada modo B, foi 

aplicada na avaliação da anatomia de veias e artérias e na detecção de processos 

patológicos, como trombose venosa e aneurismas. O próximo avanço foi combinar, num 

único aparelho, as duas formas de ultra-sonografia: a imagem pelo modo B e a análise do 

fluxo pelo Doppler pulsado(STRANDNESS, 1967).  

 

              Dessa associação das duas formas de ultra-sonografia surgiu o ecodoppler. Essa 

nova tecnologia permitiu que se estudasse a anatomia de um segmento vascular pela 

imagem, ao mesmo tempo em que se obtinham informações sobre o fluxo sanguíneo no 

mesmo segmento (WALLIM, 2000). 
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3.1 ANATOMIA 
 
 
 
           

 

            O sistema venoso do membro inferior tem numerosas variações anatômicas. Na 

disposição das varizes, as variações decorrem da origem dos refluxos e do modelo 

anatômico do paciente, nem sempre igual ainda que se compare um membro ao outro 

(\VUYLSTEKE, 2008). 

   

  A junção safeno – femoral, e suas variações anatômicas ( fig 2), pode apresentar 

de 3 – 10 ramos e apresentam fundamental importância na cirurgia de varizes ( MAFFEI, 

2008). 

A veia epigástrica superficial apresenta um papel fundamental quando o paciente 

for submetido a cirurgias endovenosas nas quais representa referencia anatômica para 

inicio do tratamento termoablativo. 

 

Figura 2- Tributárias da croça da veia safena magna. 
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3.2  VEIA SAFENA MAGNA 
 
 
           A veia safena magna é a veia mais longa observada na anatomia humana, e faz 

parte do sistema venoso superficial do membro inferior. Sua origem está na junção da 

veia marginal medial, oriunda da região plantar, com a extremidade medial do arco 

venoso dorsal do pé. A veia marginal medial, em 25% das vezes forma um sistema duplo 

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

mesma. O tronco único da veia safena magna é mais freqüente na coxa do que na perna; 

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

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

(TIMI, 1998). 

 

 

           O tratamento operatório das varizes dos membros inferiores pode ser classificado 

em dois principais grupos:  

 

- tratamento cirúrgico convencional  

- tratamento endovascular 

 

3.3 TRATAMENTO CIRÚRGICO CONVENCIONAL  

 

         O objetivo do tratamento cirúrgico convencional é retirar o segmento de veia que 

apresenta-se com refluxo.   
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        Inúmeros são os questionamentos em relação às técnicas atuais de safenectomia, 

realizada pela extração da safena através de duas incisões, uma na virilha e outra no 

tornozelo ou na parte interna do joelho. A safena é desconectada nesses dois pontos e 

um fino cabo de aço é introduzido na veia e amarrado a ela. Com esse cabo, a safena é 

extraída por uma das incisões e é realizada uma compressão local demorada para tentar 

minimizar os hematomas no trajeto da retirada da veia (BERGAN, 1982; DE MEDEIROS, 

2005; DISSELHOFF, 2005). Essa técnica, conhecida como fleboextração de safena, é 

realizada há decadas no tratamento de safenas insuficientes com ótimos resultados ao 

longo prazo, porém com algumas desvantagens frente às tecnicas mais atuais, como o 

EVLT. 

 

 

 

3.4 TRATAMENTO CIRÚRGICO ENDOVASCULAR 
 

       Já o tratamento cirúrgico endovascular tem como objetivo principal a termoablação do 

segmento com refluxo, minimizando as lesões nervosas e vasos linfáticos, além da 

melhora estética (THEIVACUMAR, 2008).  

 

 

 

3.5  TRATAMENTO DE VARIZES TRONCULARES COM RADIOFREQUÊNCIA  
 
 

       A radiofrequência foi um tratamento que surgiu após o advento da ultra-sonografia 

vascular. Inicialmente o tratamento usa a energia emitida por radiofrequência através de 
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um catéter inserido no interior da veia safena guiado por ultra-sonografia vascular; o 

aquecimento da parede interna da veia provoca fibrose da veia safena. O procedimento 

pode ser feito com anestesia local por tumescência e/ou loco-regional, podendo ou não 

ser ligada a junção safeno-femoral antes do procedimento. Hematoma e infecção não são 

frequentes, entretanto queimaduras na pele, flebite superficial e trauma nos nervos 

periféricos foram descritos. A recorrência depois de dois anos variou entre 10 e 15%, uma 

técnica pouco utilizada no nosso meio (PICHOT, 2004). 

 

 

3.6 TRATAMENTOS DE VARIZES TRONCULARES COM LASER ENDOVASCULAR  
 
 

         Em 1916, por meio dos trabalhos de Albert Einstein na área de física quântica, 

estudando uma nova formulação para a dedução da lei de Planck  da radiação, que foram 

delineados os princípios teóricos que tornariam possível o desenvolvimento da tecnologia 

dos LASERs e sua aplicação prática.  

 

           A nos mais tarde, em 1928, Rudolph Landenburg confirmou a teoria de Einstein 

sobre a emissão estimulada de luz, mas, somente em 1947, é que foi realizada a primeira 

demonstração prática da emissão estimulada por Willis Lamb e Retherford. Em 1954, 

Charles Townes criou o primeiro aparelho baseado na emissão estimulada, chamado 

MASER (Amplificação Magnética por Emissão Estimulada da Radiação), que é o 

precursor do laser (figura 3). 
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Figura 3- Charles Townes e Jin Gordon, em 1954 com o MASER de amônia. 

 

         O tratamento das varizes tronculares com laser é um método recente; iniciou-se no 

final dos anos 90, e logo se propagou no mundo todo. Conhecido como EVLT, o  

tratamento endovenoso com laser consiste na inserção de uma fibra ótica no interior da 

veia safena magna sob visão da ultrassonografia vascular. Tem como mecanismo de 

ação a transmissão da energia emitida pela fibra ótica diretamente na corrente sanguínea 

no interior do vaso, produzindo lesão endotelial com trombose e, consequentemente, 

fibrose da parede venosa a longo prazo. A taxa de recorrência em dois anos foi em torno 

de 7% e as complicações como a queimadura de pele são incomuns, sendo raras as 

tromboses venosas profundas e trauma nos nervos (MEDEIROS, 2006; NEUMANN, 

2014).  

        Particularmente o uso de comprimentos de onda mais longos e o uso de fibras óticas 

radiais, em conjunto com a tração contínua tipo pull-back da fibra óptica parece ter tido 

uma influência positiva sobre os efeitos colaterais. Como resultado o tratamento EVLT 

está chegando mais perto do objetivo de padronizar um método eficaz para o tratamento 



 

 

31 

de varizes. Estudos controlados são necessários para comparar o protocolo de tratamento 

EVLT não só com outros modos endotérmicos de tratamento, mas também com a cirurgia 

aberta convencional (YILDIRIM, 2009). 

 

 
3.7 COMPLICAÇÕES DO LASER ENDOVENOSO 
 
 
             O laser ganha crescente aceitação nos tratamentos das telangiectasias e das 

veias varicosas, e sugere-se que as abordagens desses vasos, durante a mesma sessão 

de tratamento, possam ser complementares em indivíduos selecionados (SCHMEDT, 

2010; RASS, 2005), além de ser uma forma efetiva e segura no tratamento da 

incompetência da veia safena (VIARENGO, 2005). 

 

 Contudo, as seguintes complicações são citadas: queimadura de pele, neurite do 

nervo safeno, hiperpigmentação e fibrose no local da veia safena interna, hematomas, 

queimaduras e trombose venosa. A identificação dessas complicações é importante 

ferramenta para esclarecer os fatores envolvidos (IBAÑEZ, 2005). 

 

           Pode-se afirmar que uma aplicação gradual na VSM de doses bem definidas de 

energia em temperaturas moderadas pode melhorar os resultados desejados e efeitos 

indesejados e o equilíbrio entre eles (MARSH, 2010). Autores descrevem que a maioria 

das complicações descritas pode ser evitada com o uso de uma boa técnica cirúrgica e 

orientação apropriada de ultrassonografia. Em geral, EVLT tem um excelente perfil de 

segurança e deve ser considerado a primeira linha para o tratamento do refluxo venoso 

superficial (DEXTER, 2012; STOKBROEKX, 2014). 
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 4 MATERIAL E MÉTODO 
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4 MATERIAL E MÉTODO 

 

      Esse estudo, prospectivo randomizado e duplo cego, consiste na avaliação de 60 

veias safenas magnas submetidas à termoablação com laser endovenoso 1470 nm, com 

período de seguimento de 6 meses. 

       Os sujeitos da pesquisa foram pacientes selecionados do sistema único de saúde 

– SUS e  foram submetidos aos procedimentos no Hospital Municipal de Araucária/PR. 

           A termoablação foi realizada com fibra linear na veia safena magna na coxa 

utilizando a raquianestesia e aparelho de Laser Quanta Systems com Comprimento de 

onda 1470 nm regulamentado e com registro na Agencia Nacional da Vigilância Sanitária 

(ANVISA) N. 0520090002. 

        Os pacientes foram submetidos a tratamento de ramos varicosos colaterais no 

intra-operatório (flebectomia). 

 

 

4.1 AMOSTRA 

 

 Pacientes com doença venosa crônica dos membros inferiores foram submetidos a 

avaliação clínica e, após conclusão diagnóstica, aqueles com indicação de tratamento 

cirúrgico de varizes e que se encaixaram nos critérios de inclusão e exclusão. 

 

4.2 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 

 

 Foram incluídos pacientes: 
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ü maiores de 18 anos de ambos os sexos; 

ü com diagnóstico de varizes primárias de membros inferiores unilateral ou 

bilateral, pertencentes a classe C2 a C6 da classificação de CEAP  

(“Clinical Etiology Anatomy Physiopathology”), com indicação de 

tratamento cirúrgico; 

ü que concordassem em participar do estudo assinando o termo de 

consentimento; 

ü que não apresentaram contraindicação para o tratamento cirúrgico de 

varizes. 

 

4.3 CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO: 

 

 Foram excluídos os pacientes: 

ü menores de 18 anos; 

ü com diagnóstico de varizes primárias de membros inferiores unilateral ou 

bilateral, pertencentes a classe C2 a C6 da classificação de CEAP, sem 

indicação de tratamento cirúrgico; 

ü que não concordassem em participar do estudo e/ou não assinaram o termo 

de consentimento; 

ü  que apresentaram qualquer contraindicação para o tratamento cirúrgico de 

varizes. 
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4.4 RANDOMIZAÇÃO  

 

Os pacientes foram randomizados momentos antes da cirurgia. A randomização foi 

realizada por data de nascimento do paciente, dividindo-os em dois grupos. Pacientes 

nascidos em dia par foram submetidos a termoablação da veia safena magna com fibra 

convencional utilizando 7 Watts de potência e (Grupo 1) e os pacientes nascidos em dia 

ímpar foram submetidos a termoablação da veia safena magna utilizado 15 Watts de 

potência (Grupo 2 ou grupo controle). A partir do momento em que um dos grupos da 

randomização completou 30 safenas, os próximos pacientes foram agrupados no grupo 

oposto com menor número de casos até que se completassem as 30 safenas desejadas 

de cada grupo. Para tanto, essa quantidade de energia linear varia de 20-40J/cm no 

grupo de baixa potência e 80-100J/cm no grupo de alta potência.  

 

 

          Apenas o pesquisador estava ciente da potência utilizada. O médico ecografista 

vascular foi o mesmo em todos os pacientes. Os pacientes e o médico ecografista 

vascular não tinham o conhecimento de qual paciente foi submetido  a determinada 

potência, caracterizando o estudo como duplo cego. 

 

4.5 PROCEDIMENTO ANESTÉSICO 

 

Os pacientes foram internados no mesmo dia do ato cirúrgico, em jejum de oito 

horas. Foram encaminhados à sala de cirurgia sem medicação pré anestésica e, após 

demarcação das varizes em posição ortostática bem como demarcação a cada 10 cm no 
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trajeto da VSM, foram colocados à mesa de cirurgia em decúbito dorsal horizontal (figura 

4). Foi viabilizado acesso venoso periférico para posterior uso das medicações 

necessárias para sedação e antibióticoprofilaxia (cefazolina 1g) conduzidas pelo serviço 

de anestesiologia. 

 

Figura 4 – Demarcação pré-operatória guiada por ecodoppler. 

 

                 

           Após sedação, os pacientes foram colocados em posição sentada e, após punção 

lombar com agulhas 25 ou 27G, foram submetidos ao bloqueio dos membros inferiores 

por meio de raquianestesia, utilizando-se Bupivacaína hiperbárica. Finalizado o bloqueio, 

os pacientes foram reposicionados em decúbito dorsal horizontal.  
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4.6 PROCEDIMENTO OPERATÓRIO 

 

         Os pacientes foram submetidos previamente a tricotomia da genitália, região 

inguinal e de membros inferiores. A antissepsia foi realizada com solução de clorexedina 

a 2% e posterior delimitação de campo operatório com tecidos esterilizados (figura 5). 

 

Figura 5 – Delimitação do campo operatório 

 

 

4.7 TERMOABLAÇÃO COM LASER 

	  

         Para a aplicação do laser, o paciente foi colocado em posição de anti-

Trendelenburg, posteriormente a VSM foi cateterizada guiada por ecodoppler,  com 

agulha de punção, com gelco 16G (figuras 6a e 6b), por onde foi introduzida uma fibra 

condutora de 600 micra de diâmetro (figura 7), conectada ao laser diodo; essa fibra óptica 

foi conduzida no sentido anterógrado até atingir a região inguinal e a sua extremidade 
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luminosa posicionada próximo ao  trígono femoral e sob controle em tempo real do 

ecodoppler foi posicionada a 2cm da JSF (Figura 8). No caso da não progressão da fibra 

óptica por impedimento técnico, tortuosidade, dilatação e outros, foram utilizadas técnicas 

endovasculares com utilização de introdutor, fio guia, e cateteres conforme a necessidade 

do momento. 

 

Figura 6 – a) Punção ecoguiada com Abocath 16G, b) imagem ao modo B do ultrassom. 
 
 
 
 
 

 

 

 

Figura 7 – Introdução da fibra do laser. 
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Figura 8 – Progressão da fibra do laser. 

 

         Após o posicionamento da fibra, o paciente foi colocado em posição de 

Trendelenburg e guiada por ecodoppler foi realizada a tumescência com solução salina 

fisiológica em temperatura ambiente dentro do espaço safênico (figura 9, 10a e 10b). 

 

Figura 9 – Tumescência com solução fisiológica (NaCl 0.9%). 



 

 

 

40 

 

 

         a) Pré tumescência                                              b) Pós tumescência  

 

Figura 10 – Imagem ao modo B do ultrassom da Tumescência com solução fisiológica (NaCl 0.9%). 
 
 

               Sob controle em tempo real por ecodopler foi procedida a termoablação com 

aplicação de energia no modo contínuo, com potência previamente determinada (7 ou 15 

W). À medida que o ecodoppler mostrava a fototrombose e confirmava o colabamento em 

cada segmento de VSM, a fibra condutora do laser foi paulatinamente tracionada 

manualmente, em velocidade constante e sem auxílio de nenhum dispositivo mecânico, 

no sentido crânio caudal até ser totalmente retirada. Foi registrada a energia total 

necessária para obtenção da fototermólise completa em cada VSM, bem como a 

extensão de veia tratada para posterior cálculo da quantidade de energia linear (LEED) 

utilizada e o tempo gasto para o procedimento (MALSKAT, 2014). 

 

 Após a termoablação, uni ou bilateralmente, os pacientes foram colocados em 

decúbito dorsal horizontal e submetidos a exérese de varizes e perfurantes 

incompetentes, previamente marcadas, por meio de micro incisões. Posteriormente foram 

submetidos a curativo oclusivo, semicompressivo, com malhas e algodão ortopédico, e 
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ataduras de crepe. Finalizado o ato operatório, os pacientes foram encaminhados à sala 

de recuperação e, após liberação do anestesista, foram encaminhados à enfermaria. Os 

pacientes receberam alta hospitalar no dia seguinte ao ato cirúrgico, tendo sido prescrito 

analgésico (ibuprofeno 600mg de oito em oito horas), caso necessário. No segundo pós-

operatório foram orientados a retirar as faixas e ataduras e colocar meias de média 

compressão (20-30mmHg) até a raiz da coxa (7/8) por período de 60 dias podendo retirá-

las para dormir. 

 

 

4.8 PARÂMETROS INTRAOPERATÓRIOS COM ECODOPPLER COLORIDO 

 

Após a cateterização da VSM, a fibra condutora do laser foi introduzida em sentido 

ascendente sob visibilização por meio de ecodoppler no modo B ou da própria luz 

condutora, posicionando-se a mesma a 2 cm da JSF (figura 11), o que foi  reconfirmado 

pela constatação direta da luz do laser por transiluminação através da pele ao nível da 

prega inguinal. Depois de se visibilizar ecograficamente a ponta da fibra no lúmen da veia 

em corte longitudinal, e após a tumescência já descrita anteriormente, foi iniciado disparo 

da luz laser, no modo contínuo, observando-se ebulição do sangue, confirmado pela 

presença de bolhas efervescentes. À medida que ocorreu a completa oclusão por 

trombose em cada segmento percorrido, foi procedida tração da fibra, paulatinamente, no 

sentido caudal.  A cada 10 cm fotocoagulados, foi interrompida a descarga do laser para 

varredura proximal, em corte transversal, para confirmação da obliteração, constatando-

se a presença de material hiperecogênico, sombra acústica e incompressibilidade da veia. 

Se ainda havia segmento pérvio, a fibra foi reposicionada cranialmente para reaplicação 
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do laser. A determinação da potência utilizada foi determinada previamente por 

randomização. 

 

 

Figura 11 – Imagem ao modo B do ultrassom do posicionamento da fibra. 

 

A cerca de cinco centímetros do sítio de punção foi interrompido o disparo e 

finalizado o procedimento para reduzir exposição térmica da epiderme, de modo a evitar 

consequentemente queimaduras na pele. 

 

 

4.9 SEGUIMENTO PÓS-OPERATÓRIO 

 

Todos os pacientes foram submetidos a ecodoppler de controle pelo mesmo 

médico ecografista vascular. 
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Os pacientes foram reexaminados através de ecodoppler entre o 3º e 5º dias, 30 e 

180 dias, para avaliação da taxa de oclusão da veia safena (objetivo primário). Foram 

também avaliados clinicamente para pesquisa de complicações relacionadas ao 

procedimento (objetivo secundário) durante todo o período de segmento. Os critérios 

clínicos avaliados foram: 

- dor pós – operatória; 

- quantidade de analgesia necessária; 

- tempo de retorno as atividades diárias; 

- satisfação do paciente; 

- eventos adversos (equimose, enduração, trombose venosa profunda, embolia pulmonar, 

parestesias, queimadura de pele). 

 

 

4.10 PARAMETROS PÓS – OPERATÓRIOS COM ECODOPPLER 

 

O controle ecográfico foi realizado entre o 3º e 5º dias, 30 e 180 dias, para 

avaliação da taxa de oclusão da veia safena (objetivo primário). Na crossa da VSM foram 

pesquisadas eventuais tributárias remanescentes no coto da VSM, confirmando no modo 

colorido e espectral a presença ou não de refluxo. Em seguida no modo B, corte 

transversal, o ecodoppler fez o mapeamento de toda VSM com objetivo de informar a sua 

completa oclusão, que se verificou quando ela estava completamente preenchida por 

conteúdo hiperecogênico e, quando houve algum segmento pérvio, foi pesquisada a 

presença de refluxo e de colaterais que foram mapeadas em função de possível indicação 

cirúrgica (WALLIM, 2000). 
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4.11  ESTUDO ESTATÍSTICO 

 

 Para descrição das variáveis quantitativas foram consideradas as estatísticas 

descritivas de média, mediana, valor mínimo, valor máximo e desvio padrão. Variáveis 

qualitativas foram sumarizadas através de freqüências e percentuais. Para comparação 

dos grupos definidos pela potência, em relação a variáveis quantitativas, foram 

considerados os testes t de Student para amostras independentes e o teste não 

paramétrico de Mann-Whitney. Para avaliação da associação entre variáveis qualitativas 

foram considerados os testes Qui-Quadrado e Exato de Fisher. Para comparação dos 

diferentes momentos de avaliação, em relação ao escore de gravidade foi considerado o 

teste não paramétrico de Friedman. A avaliação da condição de normalidade das 

variáveis foi realizada considerando-se o teste de Jarque-Béra. Valores de p menores do 

que 0,05 indicaram significância estatística. 
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RESULTADOS 
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5. RESULTADOS 
 
 Paraticiparam do estudo trinta e seis pacientes os quais foram submetidos ao 

procedimento cirúrgico. 

  
5.1 ANÁLISE DA HOMOGENEIDADE DOS GRUPOS  
 
 Para análise da homegeneidade foram avaliadas as variáveis de idade, o IMC, 

tempo de cirurgia e quantidade de analgesia utilizada. Para tanto, testou-se a hipótese 

nula de que os pacientes provieram de populações com a mesma média versus a 

hipótese alternativa de proveniência de populações com médias diferentes. Para o 

número de analgésico usado de 3 a 5 dias testou-se a hipótese nula de resultados iguais 

nos dois grupos definidos pela potência versus a hipótese alternativa de resultados 

diferentes. A seguir (tabela 1 e 2) são apresentadas as estatísticas descritivas para cada 

uma das variáveis, em cada um dos grupos, bem como o valor de p do teste estatístico. 

 

Tabela 1 – Avaliação estatística das variáveis de homogeneidade dos grupos controles.  

  

Variável Potência n Média Mediana Mínimo Máximo Desv Pad Valor de p 

Idade 7w 18 45,7 49,5 30,0 69,0 10,0 0,722* 

15w 18 46,9 45,0 31,0 66,0 10,5 
 

IMC 7w 18 27,2 26,7 21,5 34,3 4,0 0,042* 

15w 18 30,1 28,5 24,8 38,0 4,2 
 

Tempo de cirurgia 7w 18 93,1 90,0 45,0 150,0 26,5 0,492* 

15w 18 87,6 90,0 60,0 120,0 20,2 
 

Analgésico-3a5 
dias 

7w 18 7,3 6,5 0 15 5,2 0,223** 

15w 18 5,4 4,5 0 18 4,4 
  

(*) Teste t de Student para amostras independentes; p<0,05. 

(**) Teste não paramétrico de Mann-Whitney; p<0,05. 
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Tabela 2 – Análise estatística dos diâmetros da veia safena magna.  

 

Variável	   Potência	   n	   Média	   Mediana	   Mínimo	   Máximo	   Desv	  
Pad	  

Valor	  de	  
p*	  

JSF-‐Pré-‐Op	   7	   30	   8,08	   7,60	   5,50	   12,10	   2,05	   0,034	  

	   15	   30	   9,60	   8,90	   5,20	   20,80	   3,20	   	  
Coxa-‐Pré-‐Op	   7	   30	   5,41	   5,20	   2,40	   9,50	   1,62	   <0,001	  

	   15	   30	   7,62	   6,80	   4,50	   12,70	   2,26	   	  
Joelho-‐Pré-‐Op	   7	   29	   4,37	   4,30	   1,60	   7,30	   1,54	   0,003	  

	   15	   30	   6,08	   5,55	   2,60	   13,60	   2,52	   	  
Perna-‐Pré-‐Op	   7	   29	   3,14	   3,00	   1,50	   6,00	   0,99	   0,007	  

	   15	   30	   4,05	   4,00	   1,80	   8,30	   1,45	   	  
Tornozelo-‐Pré-‐Op	   7	   28	   3,00	   2,90	   2,00	   4,80	   0,63	   0,213	  

	   15	   30	   3,25	   3,15	   2,00	   4,80	   0,83	   	  (*) Teste t de Student para amostras independentes; p<0,05 

 

 

 Para as variáveis de idade, tempo de cirurgia e quantidade de analgésicos 

utilizada não houve diferença estatística entre os grupos. Porém, tanto o IMC quanto 

diâmetro médio das veias safenas magnas  foram maiores no grupo submetido a 

termoablação com alta potência. 

 

  Para cada uma das variáveis abaixo, testou-se a hipótese nula de mesma 

distribuição de resultados nas duas classificações de potência (7w e 15w) versus a 

hipótese alternativa de distribuições diferentes. A seguir (tabelas 3, 4, 5 e 6) são 

apresentados os resultados bem como os valores de p dos testes estatísticos. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

48 

Tabela 3 – Distribuição de gênero das variáveis de acordo com a potência. 

 
 

Gênero 
Potência 

7w 15w 
n % n % 

Masculino 2 11,1% 4 22,2% 
Feminino 16 88,9% 14 77,8% 

Total 18 100,0% 18 100,0% 

Valor de p: 0,371 
  

  
 

 

 

Tabela 4 – Distribuição do local de acordo com a lateralidade. 

 

  
Lateralidade 

Potência 
7w 15w 

n % n % 
Unilateral 6 33,3% 6 33,3% 

Bilateral 12 66,7% 12 66,7% 

Total 18 100,0% 18 100,0% 

Valor de p: 1,000 

  

  

 
 
 
Tabela 5 – Distribuição de potências por comorbidades. 

 
 

Comorbidades 
Potência 

7w 15w 

n % n % 
Não 13 72,2% 12 66,7% 

Sim 5 27,8% 6 33,3% 

Total 18 100,0% 18 100,0% 

Valor de p: 0,717 
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Tabela 6 – Distribuição por classificação clínica do CEAP. 

 
 

CEAP 
Potência 

7w 15w 

n % n % 
2 2 6,7% 0 0,0% 

3 18 60,0% 17 56,7% 

4 9 30,0% 9 30,0% 

5 1 3,3% 4 13,3% 

Total 30 100,0% 30 100,0% 

Valor de p: 0,281 

  

  

 
 
 Diante destes dados podemos afirmar que os grupos possuíam homegeneidade, 

não existindo este tipo de viés nos resultados alcançados. 

 

 
 
5.2 ANÁLISE DOS EFEITOS COLATERAIS 
 
 Durante o seguimento os pacientes foram avaliados quanto a escala de dor, taxa 

de equimose, presença ou não de trombose venosa profunda, flebite e parestesia.  

 
 
5.2.1 ESCALA DE DOR 

	  
	  

 Em cada momento de avaliação, testou-se a hipótese nula de resultados iguais da 

escala de dor nos dois grupos definidos pela potencia versus a hipótese alternativa de 

resultados diferentes. A seguir (tabela 7) são apresentadas as estatísticas descritivas da 

escala de dor em cada nível de potência, bem como o valor de p do teste estatístico. 
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Tabela 7 - Análise estatística da distribuição da escala da dor em cada nível de potência 

 
Momento de 

Avaliação Potência n Média Mediana Mínimo Máximo Desv Pad Valor de p* 

3 a 5 dias 7w 30 2,8 2,0 1 8 2,1 0,412 

 15w 30 2,9 2,5 1 8 1,9  
1 mês 7w 30 0,7 0,0 0 3 0,9 0,065 

 15w 30 1,5 1,0 0 5 1,6  
6 meses 7w 30 0,9 0,0 0 5 1,7 0,167 

 15w 30 0,1 0,0 0 2 0,4  
  
(*) Teste não paramétrico de Mann-Whitney; p<0,05. 

 
 

 Apesar de ter sido utilizado um menor número de analgésicos no grupo de baixa 

potência, não houve diferença estatística entre os grupos.  
 

 
 
 
5.2.2 TAXA DE EQUIMOSE 
 

	  
 Para cada um dos momentos de avaliação, testou-se a hipótese nula de mesma 

distribuição de taxa de equimose nos dois grupos definidos por potência versus a hipótese 

alternativa de distribuições diferentes. Nas tabelas 8 e 9 são apresentados os resultados 

obtidos no estudo e o valor de p dos testes estatísticos. Os dois grupos tiveram resultados 

semelhantes e sem diferença estatística. 
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Tabela 8 – Avaliação da taxa de equimose em 3-5 dias.  

 

Taxa Equimose 
Potência 

7w 15w 
n % n % 

0 8 26,7% 9 30,0% 
1 17 56,7% 17 56,7% 
2 5 16,7% 4 13,3% 

Total 30 100,0% 30 100,0% 

Valor de p: 0,919    
    

 
 
 
 
Tabela 9 – Avaliação da taxa de equimose em 1 mês.  

 

Taxa Equimose 
Potência 

7w 15w 

n % n % 

0 26 86,7% 29 96,7% 

1 4 13,3% 1 3,3% 

Total 30 100,0% 30 100,0% 

Valor de p: 0,161 

  

  

 
 
 Todos os pacientes, nos dois grupos, tiveram classificação igual a zero na 

avaliação de 6 meses. 

 

 

5.2.3 TROMBOSE VENOSA PROFUNDA (TVP) 
 
 
 Não foi verificada presença de TVP em ambos os grupos definidos por potência, 

em nenhum dos momentos de avaliação. 
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5.2.4 FLEBITE 

 
 Todos os casos, nos dois grupos, não apresentaram presença de flebite na 

avalição inicial (3-5 dias) e final (180 dias). 

 Na avaliação de trinta dias, testou-se a hipótese nula de que a probabilidade de 

presença de flebite é igual nos dois grupos definidos pela potência versus a hipótese 

alternativa de probabilidades diferentes. Na tabela 10 são apresentados os resultados 

obtidos no estudo e o valor de p do teste estatístico. Apenas um paciente apresentou este 

tipo de complicação. 

 

 

 

 

Tabela 10 – Avaliação da presença de flebite nos 6 meses. 

 

Flebite 
Potência 

7w 15w 
n % n % 

Não 29 96,7% 30 100,0% 
Sim 1 3,3% 0 0,0% 

Total 30 100,0% 30 100,0% 
Valor de p: 1,000 

 

 
 
 
5.2.5 PARESTESIA 
 
 Testou-se a hipótese nula de que a probabilidade de presença de parestesia é 

igual nos dois grupos definidos pela potência versus a hipótese alternativa de 

probabilidades diferentes. Nas tabelas a seguir (tabelas 11, 12 e 13), são apresentados os 

resultados obtidos no estudo e o valor de p do teste estatístico. 
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Tabela 11 – Análise da presença de parestesia na avaliação de 3-5 dias. 

 

Parestesia 

Potência 

7w 15w 

n % n % 

Não 27 90,0% 26 86,7% 

Sim 3 10,0% 4 13,3% 

Total 30 100,0% 30 100,0% 

Valor de p: 1,000 

 

 

 

 

Tabela 12 – Análise da presença de parestesia na avaliação de 1 mês. 

 

Parestesia 

Potência 

7w 15w 

n % n % 

Não 28 93,3% 26 86,7% 

Sim 2 6,7% 4 13,3% 

Total 30 100,0% 30 100,0% 

Valor de p: 0,671 

 

 

 

 

 

Tabela 13 – Análise da presença de parestesia na avaliação de 6 meses. 

 

Parestesia 

Potência 

7w 15w 

n % n % 

Não 30 100,0% 26 86,7% 

Sim 0 0,0% 4 13,3% 

Total 30 100,0% 30 100,0% 

Valor de p: 0,112 
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 Apesar do grupo submetido a termoablação com alta potência ter apresentado 

maiores taxas de parestesia nas avaliações, esta diferença não foi estatisticamente 

significativa. 

 

 

5.3 OCLUSÃO 
 
 
 Testou-se a hipótese nula de que a probabilidade de presença de oclusão é igual 

nos dois grupos definidos pela potência versus a hipótese alternativa de probabilidades 

diferentes. Abaixo (tabela 14) são apresentados os resultados obtidos no estudo e o valor 

de p do teste estatístico na avalição intraoperatória. 

 

 
Tabela 14 – Análise da presença de oclusão na avaliação intraoperatória. 

 

Oclusão 

Potência 

7w 15w 

n % n % 

Não 2 6,7% 0 0,0% 

Sim 28 93,3% 30 100,0% 

Total 30 100,0% 30 100,0% 

Valor de p: 0,492 

 
 

 

 Durante as avaliações inicial (3-5 dias) e 1 mês todos os casos tiveram oclusão 

nos dois gupos. Testou-se a hipótese nula de que a probabilidade de presença de oclusão 

é igual nos dois grupos definidos pela potência versus a hipótese alternativa de 

probabilidades diferentes na avaliação de 6 meses. A seguir na tabela 15 são 

apresentados os resultados obtidos no estudo e o valor de p do teste estatístico. 



 

 

55 

Tabela 15 – Análise da presença de oclusão na avaliação de 6 meses. 

 

Oclusão 

Potência 

7w 15w 

n % n % 

Não 4 13,3% 0 0,0% 

Sim 26 86,7% 30 100,0% 

Total 30 100,0% 30 100,0% 

Valor de p: 0,112 

 
 Apesar de, inicialmente, não fazer parte do trabalho a taxa de oclusão foi avaliada 

também após 12 meses e não houve diferença na taxa de oclusão do controle de 6 

meses. 

 
5.4 COMPARAÇÃO DOS GRUPOS DEFINIDOS POR POTÊNCIA EM RELAÇÃO AO 
ESCORE DE GRAVIDADE 

	  
	  

 Em cada um dos momentos de avaliação, testou-se a hipótese nula de resultados 

iguais nos dois grupos definidos pela potência versus a hipótese alternativa de resultados 

diferentes. A seguir (tabela 16) são apresentadas as estatísticas descritivas em cada um 

dos momentos e em cada um dos grupos, bem como o valor de p do teste estatístico. 

 
Tabela 16 – Análise da distribuição do escore de gravidade. 

 

Variável Potência n Média Mediana Mínimo Máximo Desv Pad Valor de p* 

Pré-Op 
7w 30 4,5 4,0 2 8 2,1 0,706 

15w 30 4,7 4,0 3 9 1,8 

 
1 mês 

7w 30 2,9 3,0 1 6 1,2 0,206 

15w 30 3,4 3,5 1 7 1,7 

 
6 meses 

7w 30 2,9 3,0 0 8 2,0 0,179 

15w 30 2,2 2,0 0 5 1,5 

   

(*) Teste não paramétrico de Mann-Whitney; p<0,05. 
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5.5 COMPARAÇÃO DOS MOMENTOS EM RELAÇÃO À VARIAÇÃO DO ESCORE DE 
GRAVIDADE 
  
 
 Em relação ao escore de gravidade testou-se a hipótese nula de escores iguais 

nos 4 momentos avaliados versus a hipótese alternativa de pelo menos um momento com 

escore de gravidade diferente dos demais no grupo de baixa potência. A seguir (tabela 

17) são apresentados os resultados obtidos no estudo, bem como o valor de p do teste 

estatístico. 

 

Tabela 17 – Avaliação da distribuição do escore de gravidade no grupo baixa potência. 

 

Variável n Média Mediana Mínimo Máximo Desv Pad Valor de p* 
Pré-Op 30 4,5 4,0 2 8 2,1 <	  0,001 

1 mês 30 2,9 3,0 1 6 1,2 <	  0,001 

6 meses 30 2,9 3,0 0 8 2,0 <	  0,001 

  
(*) Teste não paramétrico de Friedman; p<0,05 
  

 Em função da rejeição da hipótese de igualdade os momentos foram comparados 

dois a dois. Abaixo (tabela 17) são apresentados os valores de p do teste estatístico para 

o grupo de baixa potência. 

 

Tabela 18 – Análise de distribuição do escore de gravidade no grupo baixa potência 

comparando diferentes momentos. 

 

Momento sob comparação Valor de p 

Pré Op. X 1 mês <0,001 

Pré Op. X 6 meses 0,001 

1 mês x 6 meses 0,509 
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 Da mesma forma, testou-se a hipótese nula de escores iguais nos 4 momentos 

avaliados versus a hipótese alternativa de pelo menos um momento com escore de 

gravidade diferente dos demais no grupo de alta potência. Abaixo (tabela 18) são 

apresentados os resultados obtidos no estudo, bem como o valor de p do teste estatístico. 

 
 
Tabela 19 – Analise da distribuição do escore de gravidade no grupo alta potência. 

 

Variável n Média Mediana Mínimo Máximo Desv Pad Valor de p* 
Pré-Op 15 30 4,7 4,0 3 9 <	  0,001 

1 mês 15 30 3,4 3,5 1 7 <	  0,001 

6 meses 15 30 2,2 2,0 0 5 <	  0,001 

 

 (*) Teste não paramétrico de Friedman; p<0,05.  

 

 

 Em função da rejeição da hipótese de igualdade os momentos foram comparados 

dois a dois. Abaixo (tabela 19) são apresentados os valores de p do teste estatístico para 

o grupo de alta potência. 

 

Tabela 20 – Avaliação da distribuição do escore de gravidade no grupo alta potência 

comparando diferentes momentos. 

 

Momento sob comparação Valor de p 

Pré Op. X 1 mês 
<	  0,001 

Pré Op. X 6 meses <	  0,001 

1 mês x 6 meses <	  0,001 
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 No gráfico abaixo podem ser visualizados os resultados de escore de gravidade 

nos diferentes momentos de avaliação e nos grupos definidos pela potência considerada. 

 

 

 

 

Gráfico 1 - Representação gráfica mostrando os resultados de escore de gravidade nos 

diferentes momentos de avaliação e nos grupos definidos pela potência considerada. 

 

 

 
 

 
 
5.6 DENSIDADE DE ENERGIA LINEAR  (LEED) 
 
 
 Como já citado anteriormente, tão importante quanto a energia utilizada 

isoladamente, o LEED utilizado deve também ser avaliado em cada grupo (tabela 20). 
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Tabela 21 – Análise do LEED separadas por grupo de alta e baixa potência. 

 

Variável	   Potência	   n	   Média	   Mediana	   Mínimo	   Máximo	   Desv	  Pad	  

LEED	  
7	   30	   33,7	   34,5	   23,0	   39,9	   4,6	  

15	   30	   88,3	   86,5	   68,0	   124,0	   11,4	  
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6 DISCUSSÃO 
 
 

  O desenvolvimento tecnológico na área da saúde tem sido crescente, 

principalmente no que se refere às técnicas cirúrgicas. Esses avanços têm colaborado 

para a realização de procedimentos cirúrgicos cada vez mais complexos e menos 

invasivos, contribuindo para uma recuperação mais rápida e para a redução da ocorrência 

de complicações clínicas. Para tanto, a nova técnica do tratamento das varizes com 

endolaser, comparada a do tratamento cirúrgico convencional, tem sido discutida (VAN 

RUIJVEN, 2013, SCHMEDT, 2010). 

 

 É consenso entre os profissionais que realizam o tratamento de varizes com 

técnicas menos invasivas que os pacientes sentem menos dor e retornam mais 

precocemente às suas atividades. Um trabalho recente mostrou que, na ausência de 

complicações significativas, existem vantagens do tratamento minimamente invasivo 

sobre a fleboextração convencional (RASMUSSEN, 2007). Entretanto, nem todos os que 

se habilitam ao uso de técnicas (LURIE, 2003; LURIE, 2005) endovenosas são cirurgiões 

vasculares. Nos últimos anos, tratamentos minimamente invasivos endovenosos 

eficientes tornaram-se alternativas facilitadoras para a migração para a cirurgia de varizes 

endovascular, não só entre os cirurgiões, mas também entre os pacientes. Os resultados 

desmonstram a efetividade do tratamento em diferentes potências, diminuindo os efeitos 

colaterais (PAVLOVIĆ, 2014; PRONK, 2010). 

 

  Inúmeros estudos vem corroborando para um melhor entendimento acerca dos 

riscos e benefícios do emprego dessa nova técnica cirúrgica. Esse estudo em particular, 
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demonstrou em seres humanos a oclusão da veia tratada, conseguida por calor entregue 

na veia através da via percutânea por uma fibra de laser colocado por um cateter de 

ablação, pela qual provocou uma lesão térmica diretamente na parede da veia, resultando 

na destruição do endotélio, desnaturação do colagéno por meio de comunicação até a 

oclusão do vaso (GLOVICZKI, 2011; KORN, 2002).  O comprimento de onda utilizada 

para este fim, foi a 1470 nm, sendo aplicadas as frequências de 7 e 15  Watts 

(POLUEKTOVA, 2014).  

           Nossa experiência inicial demonstrou bastante semelhança com as técnicas de 

ambos os tipos de laser quanto à oclusão e complicações, entretanto publicações como a 

de Pannier et al. trazem uma taxa de dor expressivamente menor com o laser 1.470, 

assim como no estudo prospectivo randomizado publicado por Doganci (PANNIER, 2010; 

DOGANCI, 2010). 

 A escolha do comprimento de onda para o estudo se deu pela redução de efeitos 

adversos pós-procedimento, devido à utilização de ondas mais longas, comprovada por 

outros pesquisadores.  Um estudo realizado duplo cego em relação ao tipo de laser usado 

comprovou que a onda mais longa reduz os efeitos adversos sem comprometer a 

abolição do refluxo (KORN, 2002; LURIE, 2003). 

 

 O mecanismo de ação foi realizado por uma oclusão não-trombótica da veia, pelo 

emprego de energia (aquecimento) endoluminal. O endotélio foi destruído e o vaso se 

contraiu. Durante o procedimento de ablação da veia safena magna, a mesma foi 

puncionada com o auxílio de ultrassom e a fibra foi introduzida no sentido cranial até 1-2 

cm abaixo da sua junção com a veia femoral (junção safeno-femoral). A hemoglobina do 

sangue funcionou como tecido-alvo, absorvendo a maior parte da energia, permitindo uma 



 

 

63 

ação de forma homogênea e com penetração tecidual mínima. Porém, como forma de 

proteção adicional das estruturas adjacentes, foi realizada a tumescência em volta da veia 

com solução salina isotônica em temperatura ambiente. Houve o afastamento do vaso da 

pele provocando o colabamento da mesma em toda sua extensão, além de dissipar o 

calor produzido. Ao atingir os tecidos, o laser, de acordo com a temperatura atingida, se 

comportou de formas diferentes, chamadas de efeitos fototérmicos (LURIE, 2005). 

 

            Uma revisão sistemática publicada por Darwood e Gough mostrou taxa de ablação, 

em média, maior que 90% da safena magna. Neste estudo, encontramos uma taxa maior 

que 98% para magnas. Esse resultado, um pouco superior, possivelmente possa ser 

justificado pelo curto período de seguimento ecográfico (DARWOOD, 2009). 

 

           Schwarz et al., em sua coorte, demonstram menor taxa de complicações como 

flebites, dor e parestesias nos tratamentos com endolaser 1.470 nm com fibras radiais, 

quando comparadas a fibras axiais, justificando através da necessidade de menor 

densidade de energia para o tratamento (SCHWARZ, 2010). Nesta série, não 

conseguimos reproduzir essa melhora; os resultados foram bastante semelhantes entre 

os dois tipos de laser. Por ser um estudo retrospectivo, foi possível avaliar apenas o 

tempo de analgesia e não a sua intensidade, o que pode justificar essa diferença 

(DOGANCI, 2010). 

 

           Embora haja uma grande discussão sobre o uso de potências abaixo de 15 W 

utilizando laser Diodo com 1.470 nm de comprimento de onda, trabalhos com uma série 

de casos menor, usando 980 nm, sugeriam que 11 W foram tão efetivos quanto 15 W, 

mas foram associado com menores efeitos colaterais (KIM, 2006). 
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           Os resultados sobre a dor durante a primeira semana de PO não mostraram 

diferença estatística significativa a favor de nenhuma das potencias utilizadas. É 

interessante notar que a dor esteve atenuada, quando comparado com a primeira semana 

de procedimento. Em geral, a dor está mais relacionada a um fator individual do que ao 

procedimento propriamente dito. Não foi possível analisar o retorno dos pacientes às suas 

atividades habituais. 

 

 Houve redução significativa na presença de equimose pós-procedimento 

endovenoso com Laser 1470 Nm. Não houve nenhum caso de hipercromia, flebite, 

trombose venosa profunda (TVP) ou tromboembolismo pulmonar (TEP) (PARK, 2014). 

  

 Estudos fundamentam os riscos altos relacionados à técnica convencional. TIMI e 

colaboradores analisaram lesões linfáticas pós-operatórias. Foram acompanhados dez 

pacientes, submetidos a cirurgia de safectomia nos quais foram realizados exames de 

linfocintilografia com a utilização de contraste (SCHWARZ, 2010). A lesão era identificada 

como presente se houvesse extravasamento de radioisótopo ao longo do trajeto linfático. 

Dos vinte membros estudados, oito apresentaram extravasamento do contraste (40%), 

sugerindo atraves da linfocintilografia a lesão linfática. Dos onze membros 

safenectomizados, sete (63,63%) mostraram extravasamento. Concluindo que no 

procedimento cirúrgico convencional pode ocorrer a lesão linfática reversível ou não ( 

TIMI, 1999). 
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 Outrora, estudos demonstraram também complicações relacionadas ao emprego 

do laser. Mas a viabilidade pós-operatoria para o paciente, na proporção da melhoria da 

qualidade de vida é impar (DISSELHOFF, 2005). 

 

 O tempo de seguimento pode ser considerado curto por alguns críticos. Porém, 

estudos comprovam que o insucesso neste tipo de tratamento, quando ocorre, acontece 

até os primeiros seis meses de pós – operatório, não sendo alterada a taxa de 

renalização quando se prolonga o tempo de acompanhamento ( MIN, 2003).  
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7 CONCLUSÃO 
  

 

 

 Através do presente trabalho pode-se concluir que: 

 

 

ü Não existe diferença na taxa de oclusão (objetivo primário) ao ecodoppler 

colorido da veia safena magna submetida a termoablação com laser 

endovenoso 1470 nm utilizando alta (15w) e baixa (7w) potência, 

evidenciando que as duas técnicas possuem a mesma efetividade;  

 

ü Foi possível avaliar as complicações relacionadas ao procedimento (objetivo 

secundário) durante todo o período de seguimento comparando alta (15w) e 

baixa (7w) potência, não sendo evidenciada diferença estatisticamente 

significativa entre os grupos. 
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ANEXO 1 – PROTOCOLO DE SEGUIMENTO CIRÚRGICO 
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ANEXO 2 – ORIENTAÇÕES PÓS-OPERATÓRIAS 
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ANEXO 3 – PARECER FAVORAVEL DO CEP 
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ANEXO 4 – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
 
 
TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO LIVRE E ESCLARECIDO 

Paciente:__________________________________________No. ___________ 

Título do Projeto: AVALIAÇÃO DO USO DO LASER ENDOVENOSO NO 

TRATAMENTO DE VARIZES DOS MEMBROS INFERIORES. 

 

Investigadores:  

Carlos Seme Nejm Júnior 

Elias Arcenio Neto 

Walter Junior Boim Araujo 

 

Orientador: Prof. Dr. Jorge R. R. Timi 

 

Locais da Pesquisa:  

1- Hospital Municipal de Araucária situado à Rua Rozalia Wzorek, 77 - Jd. Sabiá, 

CEP: 83708-000, em Araucária-PR. Telefone: (41) 3614-8000. 

2- Hospital Evangélico de Londrina situado à Avenida Bandeirantes, 618 - Vl 

Ipiranga  Londrina - PR, 86015-900 (43) 3315-1950. 
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2  PROPÓSITO DA INFORMAÇÃO AO PACIENTE E DOCUMENTO DE 

CONSENTIMENTO 

Você está sendo convidado (a) a participar de uma pesquisa, coordenada por três 

profissionais de saúde agora denominados pesquisadores. Para poder participar, é 

necessário que você leia este documento com atenção. Ele pode conter palavras que 

você não entende. Por favor, peça aos responsáveis pelo estudo para explicar qualquer 

palavra ou procedimento que você não entenda claramente.  

 

O propósito deste documento é dar a você todas as informações sobre a pesquisa 

e assinando você dará a sua permissão para participar no estudo. O documento descreve 

o objetivo, procedimentos, benefícios e eventuais riscos ou desconfortos caso queira 

participar. Você só deve participar do estudo se você quiser. Você pode se recusar a 

participar ou se retirar deste estudo a qualquer momento.  

 

INTRODUÇÃO  

 

Veias varicosas são veias dilatadas e tortuosas que você pode ver através de sua 

pele. Elas podem se apresentar em diversas formas: apenas como minúsculas linhas 

avermelhadas serpentinosas (telangiectasias), ou mais calibrosas azuladas (varizes de 

médio calibre) ou ainda com nódulos que saltam o plano da pele (varizes de grosso calibre). 

 

Os sintomas relacionados a varizes envolvem queimação nas pernas e plantas dos 

pés, inchaços especialmente nos tornozelos, prurido ou coceira, cansaço ou sensações de 
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fadiga e peso nas pernas e câimbras. Podem ainda provocar manchas escuras, inflamações 

e úlceras. 

 

 As varizes com indicação de tratamento cirúrgico podem ser tratadas por: 

1- Tratamento Cirúrgico Convencional: É um procedimento realizado em Hospital para 

portadores de varizes de médio e grosso calibre. São retiradas as veias safenas se 

estiverem doentes assim como as outras veias varicosas da perna. 

 

2- Tratamento Cirúrgico com Laser Endovenoso: Também é um procedimento realizado 

em Hospital para portadores de varizes de médio e grosso calibre.   Nessa técnica ao 

invés de retirar a veia safena, que esta doente, ela será tratada por uma microfibra 

ótica, que transmite o laser causando sua oclusão (fechamento). A veia, que era 

doente, permanece no local, mas inativada, e separada da circulação. As outras veias 

varicosas da perna também são retiradas neste procedimento pelo método 

convencional. 

O laser é uma espécie de luz muito específica com capacidade muito seletiva de 

emitir energia térmica e, desde a sua descoberta na década de 60, tem sido empregado 

no tratamento de várias afecções.  

 

Diversos estudos clínicos usando modelos matemáticos foram realizados na 

tentativa de descobrir a energia ideal do Laser Endovenoso para melhorar as taxas de 

oclusão (fechamento) da veia safena magna varicosa.  
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O presente estudo pretende responder a seguinte questão: A utilização de baixa  

ou alta potência interfere na taxa de oclusão (fechamento) da veia safena magna 

submetida a tratamento com laser endovenoso? 

 

PROPÓSITO DO ESTUDO  

 

O objetivo primário do presente trabalho é determinar a taxa de oclusão ao 

ecodoppler colorido da veia safena magna submetida a termoablação com Laser 1470 

utilizando Alta e Baixa potência. Serão também avaliados clinicamente as complicações 

relacionadas ao procedimento (objetivo secundário). 

 

SELEÇÃO 

 

ñ Critérios de Inclusão: 

 

Serão incluídos pacientes: 

◦ Maiores de 18 anos de ambos os sexos; 

◦ Com diagnóstico de varizes de membros inferiores unilateral ou bilateral, 

pertencentes a classe C2 a C6 da classificação de CEAP, com indicação de 

tratamento cirúrgico. 

◦ Que concordem em participar do estudo assinando o termo de consentimento. 

 

ñ Critérios de Exclusão: 

 

Serão excluídos os pacientes: 
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◦ Menores de 18 anos; 

◦ Com diagnóstico de varizes de membros inferiores unilateral ou bilateral, 

pertencentes a classe C2 a C6 da classificação de CEAP, sem indicação de 

tratamento cirúrgico. 

◦ Que não concordem em participar do estudo e/ou não assinarem o termo de 

consentimento. 
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PROCEDIMENTOS 

 Tire suas dúvidas referentes ao tratamento proposto para você: 

 

1. O que é procedimento de Laser para varizes? 

 Esse procedimento é realizado através da introdução de uma fibra fina na veia 

danificada através de uma punção ou pequena incisão (corte) na perna. O laser é emitido 

através da fibra, que é puxada através da veia oferecendo a quantidade certa de energia 

e fazendo com que a veia seja fechada e o sangue encaminhado para outras veias 

saudáveis. 

2. O que diferencia o  tratamento de varizes por Laser Endovenoso do tratamento 

cirúrgico convencional de retirada da Safena (Safenectomia)? 

 Durante um procedimento de cirurgia de varizes convencional (Safenectomia), o 

cirurgião faz uma incisão (corte) na virilha e no tornozelo ou joelho e utilizando um 

instrumental cirúrgico conhecido como fleboextrator puxa e retira a veia de sua perna. No 

procedimento de Laser Endovenoso, não há necessidade de cirurgia na virilha. Em vez 

disso, a veia permanece no local e é fechada através da utilização de um cateter especial 

inserido através de uma pequena punção e/ou pequeno corte realizada na perna. 

3. Quais são os principais benefícios desse tratamento? 

 Por ser um procedimento minimamente invasivo, os principais benefícios do laser 

endovenoso incluem maior conforto no pós-operatório com recuperação e retorno mais 
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rápida às atividades habituais de trabalho e esportivas; além da redução da ocorrência de 

equimose (hematoma) e dor pós-operatória. 

4. Onde será realizado o meu tratamento? 

 Você será submetido a tratamento em ambiente hospitalar, em um desses 

hospitais: 

  

1- Hospital Municipal de Araucária situado à Rua Rozalia Wzorek, 77 - Jd. Sabiá, 

CEP: 83708-000, em Araucária-PR. Telefone: (41) 3614-8000. 

 

2- Hospital Evangélico de Londrina situado à Avenida Bandeirantes, 618 - Vl 

Ipiranga  Londrina - PR, 86015-900 (43) 3315-1950. 

 

5. O procedimento de Laser Endovenoso é doloroso? 

 Você receberá uma anestesia (raquidiana ou peridural), realizada por um medico 

anestesiologista, para anestesiar a área de tratamento. 

6. O aparelho de laser que vai ser utilizado na minha cirurgia tem seu uso liberado 

no Brasil? 

 Sim. O aparelho de Laser utilizado é da marca Quanta Systems com 

Comprimento de onda 1470 nm regulamentado e com registro na ANVISA N. 

0520090002. 
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7. E as outras varizes que tenho na perna além da veia safena também serão 

tratadas? 

 Você também será submetido a tratamento de ramos varicosos colaterais 

(varizes) pelo método cirúrgico convencional no mesmo ato cirúrgico. 

8. Quando vou sentir melhora dos meus sintomas? 

 A maioria dos pacientes relatam uma melhora notável em seus sintomas dentro 

de 1-2 semanas após o procedimento. 

9. O que se pretende analisar com essa pesquisa? 

 Você será submetido a tratamento de sua veia safena com varizes pelo método 

de laser utilizando baixa potência (7W) ou alta potência (15W). Pretendemos analisar se a 

utilização de baixa potência ou alta potência interfere na taxa de oclusão (fechamento, 

tratamento) da veia safena magna submetida a tratamento com laser endovenoso bem 

como as complicações relacionadas ao procedimento. 

 

10. Existem riscos potenciais e/ou complicações associadas ao procedimento de 

Laser Endovenoso? 

 Como acontece com qualquer intervenção médica, potenciais riscos e 

complicações também existem com o procedimento de Laser Endovenoso. Os eventuais 

riscos e desconfortos são divididos em: 
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 Complicações menores como: equimoses (hematomas), dor pós-operatória, 

sensação de queimação, enduração, lesão térmica cutânea (queimadura), escurecimento 

da pele no trajeto das veias tratadas e recanalização ou reabertura da veia doente ocluída 

que ocorrem em cerca de 5% dos casos.  

 Complicações maiores como: trombose venosa profunda (TVP) e tromboembolia 

pulmonar. Entretanto essas complicações ocorrem raramente em menos de 1% dos 

casos. 

11. Quais exames realizarei para acompanhamento? 

 Você será examinado através de ecodoppler venoso (ultrassom venoso) entre o 

3º e 5º dias, 30 e 180 dias, para avaliação da taxa de oclusão (fechamento) da sua veia 

safena. O exame pode levar aproximadamente 20 minutos para cada perna, e não terá 

custos para você. 

12. O que acontecerá se ocorrer algum dano pessoal, diretamente causado pelos 

procedimentos ou tratamentos propostos neste estudo (nexo causal comprovado)?  

 Você terá direito a tratamento médico sem custos, pelo SUS, no mesmo hospital 

em que você foi submetido ao procedimento, bem como às indenizações legalmente 

estabelecidas. 
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13. O que acontecerá se ocorrer falha do tratamento proposto? 

 Em caso de falha de tratamento, o pesquisador lhe garante acesso, no mesmo hospital e 

com a mesma equipe, ao tratamento cirúrgico convencional se for necessário. 

 

PARTICIPAÇÃO VOLUNTÁRIA:  

 

 Sua decisão em participar deste estudo é voluntária. Você pode decidir não 

participar no estudo. Uma vez que você decidiu participar do estudo, você pode retirar seu 

consentimento e participação a qualquer momento. Se você decidir não continuar no 

estudo e retirar sua participação, você não perderá qualquer benefício ao qual você tem 

direito.  

 

CUSTOS  

 

 Não haverá nenhum custo a você relacionado diretamente aos procedimentos 

cirúrgicos previstos no estudo. 

 

PAGAMENTO PELA PARTICIPAÇÃO  

 

 Sua participação é voluntária, portanto você não será pago por sua participação 

neste estudo.  
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PERMISSÃO PARA REVISÃO DE REGISTROS, CONFIDENCIALIDADE E ACESSO 

AOS REGISTROS:  

 

 Os Investigadores responsáveis pelo estudo e equipe irão coletar informações 

sobre você. Em todos esses registros um código substituirá seu nome. Todos os dados 

coletados serão mantidos de forma confidencial. Os dados coletados serão usados para a 

avaliação do estudo, membros das Autoridades de Saúde ou do Comitê de Ética, podem 

revisar os dados fornecidos. Os dados também podem ser usados em publicações 

científicas sobre o assunto pesquisado. Porém, sua identidade não será revelada em 

qualquer circunstância.  

 

Você tem direito de acesso aos seus dados. Você pode discutir esta questão mais 

adiante com seu médico do estudo. 

 

CONTATO PARA PERGUNTAS  

 

Se você ou seus parentes tiver (em) alguma dúvida com relação ao estudo, direitos 

do paciente, ou no caso de danos relacionados ao estudo, você deve contatar os 

Investigadores do estudo ou sua equipe:  

Dr. Carlos Seme Nejm Júnior - Celular (41)  9222-3550;  

Dr. Elias Arcenio Neto - Celular (43) 9952-5042;  

Dr. Walter Junior Boim de Araujo - Celular: (41) 9946-2670.   

Se você tiver dúvidas sobre seus direitos como um paciente de pesquisa, você 

pode contatar Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos (CEP) do Hospital de 

Clínicas da Universidade Federal do Paraná, pelo telefone: 3360-1041. O CEP trata-se de 
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um grupo de indivíduos com conhecimento científicos e não científicos que realizam a 

revisão ética inicial e continuada do estudo de pesquisa para mantê-lo seguro e proteger 

seus direitos.  

 

DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO DO PACIENTE:  

 

 Eu li e discuti com o investigador responsável pelo presente estudo os detalhes 

descritos neste documento. Entendo que eu sou livre para aceitar ou recusar, e que eu 

posso interromper minha participação a qualquer momento sem dar uma razão. Eu 

concordo que os dados coletados para o estudo sejam usados para o propósito acima 

descrito  

 Eu entendi a informação apresentada neste termo de consentimento. Eu tive a 

oportunidade para fazer perguntas e todas as minhas perguntas foram respondidas.  

 Eu receberei uma cópia assinada e datada deste Documento de Consentimento 

Informado.    

 

 

________________________________________________________________ 

NOME DO PACIENTE             ASSINATURA           DATA 

 

 

 

________________________________________________________________ 

NOME DO INVESTIGADOR    ASSINATURA           DATA 
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ANEXO 5 – DECLARAÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA 
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ANEXO 6 – PROTOCOLO DE SEGUIMENTO CLÍNICO 
 

AVALIAÇÃO DE COMPLICAÇÕES PÓS-OPERATÓRIAS: 
 

NOME DO PACIENTE: 
VISITA NÚMERO ________ 
DIA PÓS-OPERATÓRIO: 
DATA:______/_______/__________ 
 

1. AVALIAÇÃO DA DOR PÓS-OPERATÓRIA 
- Escala Analógica da Dor: 
 

  

 
 

	  
2. AVALIAÇÃO	  DO	  GRAU	  DE	  EQUIMOSE	  

	  
-‐ Grau	  de	  equimose:	  

	  

Critério de severidade da equimose 

Grau Área tratada com equimose (%) 

0 Nenhum 

1 < 25 

2 25-50 

3 50-75 

4 75-100 

5 Extensão acima ou abaixo do 

segmento tratado 
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3. NÚMERO	  DE	  ANALGÉSICOS	  UTILIZADOS	  NO	  PÓS-‐OPERATÓRIO	  

 
Número de analgésicos: 

 

 

4. TROMBOSE	  VENOSA	  PROFUNDA	  
	  

 O  SIM    (Se sim, qual a extensão) 

O	  	  Extensão	  do	  trombo	  em	  veia	  femoral	  comum	  

O	  	  Proximal	  (femorais	  ou	  poplítea)	  

O	  	  Distal	  (tibiais,	  gastrocnêmias,	  fibulares)	  

 O  NÃO 

	  
	  
	  

5. INFECÇÃO	  
	  
	  

O      SIM	  
	  

O	  	  NÃO	  

 

 

6. PARESTESIAS	  (ou	  hipoestesias)	  
	  

O	  	  SIM	  (Se	  sim,	  qual	  a	  localização)	  
	  	  
	  

O	  	  NÃO	  
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7. FLEBITE	  
	  

O	  	  SIM	  (Se	  sim,	  qual	  a	  localização)	  
	  	  
	  

• NÃO	  
 

8. SCORE	  DE	  SEVERIDADE	  CLÍNICA:	  _________________________	  
	  

Score de Severidade Clínica Venosa 
 

Atributo Ausente – 0 Leve -1 Moderada – 2 Grave -3 

Dor Nenhuma Ocasional, não 

restringindo 

atividades e não 

necessitando 

analgésicos 

Diariamente, 

limitação moderada 

de suas atividades e 

uso ocasional de 

analgésicos 

Diariamente, 

limitação severa das 

atividades e uso 

regular de 

analgésicos 

Veias varicosasa Nenhuma Poucas, dispersa, 

ramos varicosos 

Múltiplas: VV 

oriundas da VSM 

limitadas a coxa ou 

perna 

Extensa: VV em 

coxa e perna ou  

oriundas da VSM e 

VSP 

Edema venoso Nenhum Edema noturno de 

tornozelo apenas 

Edema a tarde, 

acima do tornozelo 

Edema pela manhã 

acima do tornozelo e 

necessitando 

alterações das 

atividades, elevação 

Pigmentação peleb Nenhuma ou focal, 

baixa intensidade 

(castanho claro) 

Difusa, mas limitada 

em área e antiga 

(marrom) 

Difusa sobre a 

maioria do 1/3 

inferior de perna ou 

pigmentação 

recente (roxa) 

Distribuição ampla 

(acima do 1/3 

inferior) e 

pigmentação 

recente 

Inflamação Nenhuma Celulite leve, 

limitada à área 

marginal ao redor da 

úlcera 

Celulite moderada, 

acomete o terço 

inferior de perna 

Celulite severa, 

acomete acima do 

terço inferior da 

perna ou eczema 

venoso significante 

Enduração Nenhuma Focal, circumaleolar 

(<5 cm) 

Medial ou lateral, 

menor que terço 

inferior da perna 

Todo terço inferior 

da perna ou mais 

No. de úlceras ativas 0 1 2 > 2 

Úlcera ativa, duração Nenhuma < 3 meses > 3 meses, < 1 ano > 1 ano 

Tamanho úlcera ativac Nenhum < 2 cm 2-6 cm > 6 cm 

Terapia compressiva Não usada ou não 

complacente 

Uso intermitente de 

meias 

Veste meias 

elásticas quase 

todos os dias 

Totalmente 

complacente 

a Veias Varicosas devem ser consideradas quando acima de 4 mm 
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b Pigmentação focal sobre uma veia varicosa não deve ser qualificada 
c Maior dimensão / Diâmetro da úlcera maior 

 

 
9. AVALIAÇÃO GERAL DAS COMPLICAÇÕES: 

O  Complicação maior 

O  Complicação menor 

Complicações menores 

-‐ Sem	  necessidade	  de	  tratamento,	  sem	  consequências	  
-‐ Tratamento	  específico,	  sem	  consequências;	  inclui	  admissão	  durante	  a	  

noite	  para	  observação	  apenas	  
 

Complicações maiores 

-‐ Requer	  tratamento,	  hospitalização	  menor	  (<	  48	  hrs)	  
-‐ Requer	  tratamento	  maior,	  aumento	  não	  planejado	  no	  nível	  de	  cuidado,	  

hospitalização	  prolongada	  (>	  48	  hrs)	  
-‐ Sequela	  adversa	  permanente	  
-‐ Morte	  

 

 

 


