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Materiais e Métodos 

   Em nosso meio, tem crescido a preocupação estética no tratamento das varizes de membros inferiores, buscando-se associar 
segurança, praticidade, eficácia e conforto ao paciente. Tanto a cirurgia de varizes, quanto a escleroterapia com glicose 
hipertônica, são técnicas bem difundidas na prática médica e podem trazer benefícios quando associadas no mesmo 
procedimento. 

Foram revisados prontuários de pacientes de clínica privada, submetidos a tratamento cirúrgico de varizes com 
escleroterapia transoperatória com glicose hipertônica 75%, no período de janeiro de 2009 a janeiro de 2010. Foram avaliados 
dados: idade, sexo, tipo de anestesia, número de sessões de escleroterapia, presença de complicações pós-operatórias, tais 
como tromboflebite, trombose venosa profunda, manchas hipercrômicas, necessidade de drenagem de coágulos, úlceras, 
crostas e complicações graves. 

No período de janeiro de 2009 a janeiro de 2010, 154 
pacientes foram submetidos a cirurgia de varizes com 
escleroterapia transoperatória, totalizando 297 membros.  

COMPLICAÇÃO PACIENTES 

 Pigmentação  27 (17%) 

 Coágulos  22 (14%) 

 Crostas  11 (7%) 

Úlceras, Trombo-
flebite, TVP 

 0 (0%) 

Idade: variou de 18 – 80 anos, com 75% entre 30 e 60 anos 

•  30,5% dos pacientes 
realizaram até 30 sessões 
6 meses após cirurgia 
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•  Prevalência na população: 30% - 40%, sendo até 4 
vezes mais freqüentes em mulheres que homens. 

•  Idade: 30- 50 anos.  

•  Glicose hipertônica é um esclerosante amplamente 
utilizado, com taxa mínima de complicações. 

•  É de extrema importância a avaliação adequada do 
paciente e pesquisa de fatores de risco 
tromboembólicos. 

•  Bloqueio pode proporcionar maior conforto e 
possibilitar tratar maior numero de telangiectasias. 

•  Complicações pós-operatórias descritas : 
•  presença de crostas transitórias 
•  pequenos coágulos 
•  pigmentação da pele 
•  úlceras 

•  Não  há relatos de complicações tromboembólicas.  

Discussão 

    A escleroterapia transoperatória com glicose associada 
a cirurgia de varizes é um procedimento seguro e eficaz, 
que em muitos casos possibilita encurtar o tempo de 
tratamento, trazendo bom nível de  conforto e satisfação 
aos pacientes.  
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