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Estudo e aprimoramento 
no tratamento de varizes

A Clínica Albernaz, fundada em Novo 
Hamburgo em 1993, acredita na impor-
tância do estudo continuado para buscar 
sempre melhores resultados. “Por isso inves-
timos sempre em aprimoramento científico 
e criamos um grupo de estudos e projetos 
que está rendendo frutos”, conta. Há alguns 
anos, os médicos iniciaram estudos sobre a 
qualidade de vida dos pacientes com doen-
ça venosa, motivados ao ver pacientes com 
vergonha de expor suas pernas ou tendo 
prejuízos em suas atividades diárias devido 
aos sintomas causados pelas varizes. “Desde 
ano passado estamos desenvolvendo um 
aplicativo que avalia a qualidade de vida 
dos pacientes portadores de varizes, com-
parando os escores antes e após tratamento. 
Neste ano, produzimos um trabalho com os 
dados obtidos e ganhamos o terceiro lugar 
no prêmio Dr Hiroshi Miyake, que aconte-
ce no IMAP (International Meeting on Aes-
thetic Phlebology). Um ponto que chamou 

muito a atenção neste trabalho foi que con-
seguimos demonstrar participação também 
do comprometimento estético na qualidade 
de vida dos pacientes”, contam. Além disso, 
este trabalho foi selecionado para ser apre-
sentado na sessão plenária e em um pôster 
no Congresso Americano de Flebologia, que 
ocorre em novembro deste ano no Texas, 
EUA. Eles ainda publicaram um artigo cientí-
fico sobre varizes nos pés, um tema que vem 
estudando bastante e que apresentaram 
nos Estados Unidos em 2014. “Agora, o des-
fecho desse estudo, que envolve três anos 
de dados, culminou com a publicação des-
se trabalho em janeiro passado na revista 
Phlebology, uma das mais importantes do 
mundo nesta área”. Outro ponto importante 
é que recentemente o médico angiologista 
Luiz Fernando Albernaz tornou-se membro 
do conselho editorial da revista nacional 
Vascular Press e está com um capítulo de li-
vro em andamento. 
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para mais informações:

TraTamenTos de varizes 
O tratamento para varizes tem evoluído muito nos úl-

timos anos com a utilização das novas tecnologias; seja no 
diagnóstico com os aparelhos de realidade aumentada, 
que possibilitam ver vasos antes de difícil visualização, ou 
seja no uso do laser tornando os tratamentos mais eficien-
tes.  “Antigamente ao observar um retorno muito rápido 
das varizes, após o tratamento, pensava-se que a causa era 
apenas a genética. Hoje com o uso dos aparelhos de rea-
lidade aumentada, é possível identificar veias nutridoras, 
que podem não ser aparentes na superfície da pele, e se 
não tratadas podem ser responsáveis também pelo reapa-
recimento dos vasinhos”, explicam os médicos. A técnica 
CLaCS (Cryo Laser and Cryo Sclerotherapy) utiliza esse 
método de visualização mapeando, em uma área onde há 
as microvarizes (telangiectasias), as veias a serem tratadas 
com laser. Em seguida desta primeira etapa, ocorre a com-
plementação com a escleroterapia convencional. 

Já em casos em que existam varizes maiores, pode 
existir associação de doença em veias não tão superficiais,  

 
 
 
 
como o refluxo de veias safenas e perfurantes, sendo es-
tas as raízes das grandes varizes. Neste caso, as técnicas 
de ablação endovenosa – como se fosse uma cauterização 
interna das veias doentes – podem trazer maior conforto 
e facilidade no tratamento e recuperação do paciente. Se-
gundo os médicos, quando se fala de tratamento de va-
rizes, sempre é importante lembrar que esta, sendo uma 
doença de origem genética, não possui uma cura radical. 
Ou seja, eles ainda não possuem técnicas que evitem o sur-
gimento de novas varizes no futuro. Por isso, é importante 
a manutenção do tratamento e acompanhamento com es-
pecialista periodicamente. 
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  a doença venosa
•	 As varizes são uma doença crônica, hereditária e 

predominantemente ocidental que atingem pelo 
menos 20 % da população e se considerarmos os va-
sinhos inestéticos, como as “aranhas vasculares”, esta 
estatística sobe para 50% segundo alguns autores. 

•	 As varizes têm causa predominantemente hereditária, por 
isso, quando se fala em prevenção de varizes, devemos en-
tender como prevenção das complicações causadas pelas 
varizes. Geralmente, no surgimento da doença elas costu-
mam causar um desconforto mais estético, já com o passar 
do tempo pode ocorrer dor, peso, cansaço, edema, manchas 
e, em casos mais avançados, até feridas nas pernas. •	 Tanto as varizes pequenas vermelhi-

nhas, quanto as varizes grandes, são a 
mesma doença, a doença varicosa. Os 
vasinhos pequenos e aparentemen-
te inocentes fazem parte da circulação venosa, 
correndo como rios, interligados aos maiores, nutridores, e 
chegando finalmente ao sistema venoso profundo. Por isso, 
o tratamento de varizes nunca é somente estético, apesar de 
algumas vezes o  tratamento das microvarizes  ser erronea-
mente chamado de “estético”. 

•	 As varizes são uma doença da circulação venosa, e a sua 
abordagem sempre é feita pensando no reestabelecimento 
dessa circulação, o que pode acabar trazendo algum bene-
fício estético. Dessa forma, antes de iniciar um tratamento 
é fundamental uma avaliação médica especializada, poden-
do ser complementada por exames dinâmicos de imagem, 
como a ecografia ou funcional como a fotopletismografia 
para planejar e otimizar os resultados do tratamento.


