
 A veia de Giacomini pode ser uma importante etiologia das varizes na face 
posterior da coxa e da perna.  
 Neste estudo, foi realizado a ablação endovenosa da veia de Giacomini e 
sua eficácia e efeitos adversos foram avaliados. 

 Cinco pacientes – 5 membros - foram submetidos a tratamento com laser 
endovenoso da veia de Giacomini seguido de flebectomia cirúrgica das 
tributárias varicosas. 

 3 pacientes apresentavam veia de Giacomini clássica 

 2 pacientes apresentavam terminação em veias posteriores 
profundas da coxa 

 Todos os pacientes apresentavam refluxo concomitante da veia 
safena parva proximal.  

 Período: Outubro de 2009 a Maio de 2010,  

 Seleção: pacientes sintomáticos e com refluxo documentado ao ecodoppler 
pré-operatório.  

 Técnica: 

 Anestesia raquidiana 

  Ultrassom transoperatório 

 Canalização do segmento médio da VSP por punção percutânea 
guiada por ultrassom (1 paciente) 

 Dissecção do cajado safeno poplíteo e canalização da veia de 
Giacomini sob visão direta (demais pacientes).  

 Introdução da fibra ótica com o auxílio de uma sonda de aspiração 
traqueal no sentido cranial até sua junção com a VSM ou seus 
ramos terminais.  

 Infiltração intumescente de solução salina gelada no trajeto do 
segmento venoso a ser tratado  

 Tratamento: 

 Foi utilizado equipamento de laser de diodo com comprimento de 
onda de 980 nm e fibra ótica de 400 nm.  

 A energia utilizada foi de 80-90 j/cm. 

 Realizou-se controle ultrassonográfico em 7 e 30 dias após o 
procedimento para avaliação da oclusão venosa e dos efeitos 
adversos 

 Todos os pacientes apresentaram oclusão completa da veia de Giacomini e 
do segmento proximal da veia safena parva na ultrassonografia realizada em 7 
e 30 dias após o procedimento.  

 Um paciente apresentou parestesia leve na região do oco poplíteo, transitória, 
e com resolução espontânea em 7 dias.  

 Todos os pacientes apresentaram equimoses em grau leve e limitadas a 
região tratada.  

 Nenhum paciente apresentou complicações trombóticas, tromboembólicas, 
fibrose ou queimadura de pele, hiperpigmentação e processo infeccioso.  

 Não foi avaliado a eficácia do tratamento à longo prazo devido ao curto 
período de observação. 

  Até o momento, o tratamento deste ramo era feito através de 
flebectomia do seu segmento subcutâneo ou escleroterapia da 
mesma 

  Ablação endovenosa  

 embasada na grande experiência com a ablação da 
VSM.  

 parâmetros técnicos utilizados seguem o mesmo 
princípio desta última.  

 o acesso deste ramo pode ser obtido tanto por 
dissecção da junção safeno-poplítea e canalização da 
mesma sob visão direta, como por punção guiada por 
ultrassom do segmento proximal da VSP. 

  Em relação à progressão da fibra ótica existe um detalhe 
importante: a curva que é feita pela veia de Giacomini antes de 
desembocar na VSM, podendo dificultar o procedimento 

 Nestes casos, sugerimos realizar a introdução da fibra 
juntamente com uma sonda de aspiração traqueal dando maior 
resistência a mesma e vencendo com maior facilidade a 
curvatura da veia de Giacomini.  

 Na literatura, há outra alternativa, que se refere ao tratamento 
escleroterápico com polidocanol deste segmento distal da veia, 
também com bons resultados.  

  As complicações permanecem as mesmas do tratamento 
endovenoso em outros segmentos, incluindo a TVP, 
tromboflebites, embolia pulmonar, neurite, hiperpigmentação da 
pele entre outros. Todas com baixas taxas de incidência, não 
contra-indicando o procedimento 

 A insuficiência da veia de Giacomini deve ser investigada no 
ecodoppler pré-operatório dos pacientes pacientes com doença 
varicosa 

 A ablação com laser endovenoso das mesmas pode ser uma 
boa alternativa ao tratamento cirúrgico convencional com baixos 
índices de complicações e  bom resultado estético.  

Referências Bibliográficas 
1. Busch RG, Hammond K. Treatment of incompetent vein of Giacomini. Ann 
vasc Surg 2007; 21:245-248. 

2. Navarro L, Min R, Bone C. Endovenous laser: a minimally invasive method 
of treatment of varicose veins: preliminary observations using na 810 nm 
diode laser. Dermatol Surg 2001; 27:117-122. 

3. Georgiev M, Myers KA, Belcaro G. The thigh extension of the lesser 
saphenous vein; from Giacomini’s observation to ultrasound scan imaging. J 
Vasc Surg March 2003;37:558-563. 

4. Proebstle TM, Lehr HÁ, Kargl A, Espinola-Klein D. Endovenous treatment 
of greater saphenous vein with a 940 nm diode laser: trombotic occlusion 
after endoluminal thermal damage by laser- generated steam bubbles. J Vasc 
Surg 2002;35:729-736. 

5. Bush R, Shamma HC, Hammond KA. 940 nm laser for treatment of 
sephenous insufficiency: histological analysis and long-term follow-up. 
Photomed Laser Surg 2005;23:15-19. 


