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INTRODUÇÃO 
 

  

 A escleroterapia química é uma das opções terapêuticas disponíveis no 

tratamento das varizes e telangiectasias dos membros inferiores. 

  A escleroterapia, como tratamento para as varizes, foi introduzida pela primeira 

vez em França por Raymond Tournay, na década de 1920. Este autor, e depois outros 

como Karl Sigg e George William Fegan, embora defendendo técnicas diferentes de 

esclerose, todas com bons resultados, tiveram o mérito de introduzir a estandardização e 

o rigor necessários ao reconhecimento deste tratamento. 

 A escleroterapia que actualmente é praticada associada á compressão é tão eficaz 

como as cirurgias de varizes (laqueações e flebectomias / strippings) demonstrado em 

estudos prolongados com excepção da grande insuficiência safenofemoral (Hobbs JT, 

1968,1974; Henry MEF e al.1971, e Chant ADB e al. 1972). 

 Vários autores publicaram trabalhos demonstrando que o tratamento de varizes 

por escleroterapia é muito mais económico que o tratamento cirúrgico (Piachaud D et al 

1972; Doran FSA et al 1975; Beresford SAA et al 1978 e Kistner RL et al.1986). 

Outra grande vantagem da escleroterapia é que o doente após o tratamento pode 

regressar de imediato ao trabalho o que não acontece com a cirurgia. 

Actualmente, com a escleroterapia ecoguiada, ou seja, a escleroterapia realizada 

sob visualização ecográfica, este método tornou-se mais seguro e aumentaram as suas 

indicações porque este método é pouco invasivo, tem baixo custo e tem excelente 

aceitação pelo doente. 

 

 

DEFINIÇÃO 
 

 

 A palavra escleroterapia deriva do grego scleros, que significa endurecer. A 

escleroterapia representa uma forma de tratamento destinado a endurecer tecidos, 

fibrosando-os. A fibrose terapêutica pode ser conseguida por vários meios incluindo: 

térmicos (o laser e termocoagulação), mecânicos (escarificações), eléctricos 
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(eletrocoagulação, electrofulguração), químicos (substâncias “esclerosantes”), por 

radiações, etc.… 

 O objectivo do tratamento das varizes dos membros inferiores pela 

escleroterapia química é induzir uma reacção inflamatória nas paredes da veia que 

provoque uma fibrose com a consequente oclusão da mesma. 

 

 

HISTÓRIA 
 
 

 A história da escleroterapia química está ligada á história da seringa e das 

injeções intravenosas coagulantes. 

 

No século XVII, após a descrição da circulação sanguínea feita por William 

Harvey (1628), dois homens excepcionais, Sir Christopher Ubren, artista, arquitecto e 

astrónomo, e Robert Boyle, químico bem conhecido, juntaram a sua inteligência e 

imaginação para, não sendo médicos, contribuírem decisivamente para dotar, em 1656, 

a medicina de um dos seus instrumentos mais notáveis: a agulha oca. Num cão 

imobilizado sobre uma mesa, isolaram uma das veias superficiais da pata e com uma 

lanceta praticaram nela uma pequena abertura, por onde introduziram um tubo ligado a 

uma seringa para clisteres. Fixando tudo com uma ligadura. Injectaram então uma 

solução quente de ópio, e o animal evidenciou os efeitos da droga.  

 

O primeiro relato que se conhece do uso da “agulha” é o de Johann Sigismund 

Elsholtz que, em 1665, na obra “Clysmatica Nova”, descreve o caso de um soldado 

portador de úlcera da perna muito antiga e rebelde, curada, quase milagrosamente, após 

uma injeção intravenosa “infusão” de água destilada e essências de plantas praticada, 

com a ajuda do “clysmatica nova”, um canudo de osso e bexiga de porco, numa veia da 

perna vizinha da úlcera. Na época, não foi encontrada uma explicação plausível para 

esse facto.   

Ainda no século XVII, há mais notícias de “infusões” venosas com a ajuda de 

uma bexiga de porco ligada a um osso de galinha oco talhado em bisel. Essas infusões 

consistiam em introduzir numa veia, geralmente do braço, mas por vezes também da 

perna, soluções destinadas a agir sobre o estado geral do indivíduo e que provocavam 

muitas vezes um “choque” devido à causticidade do produto, à sua toxicidade ou à sua 

não-esterilidade. Por essa altura, e por esse mesmo método, um ajudante de caça de um 

nobre alemão entretinha-se a embriagar cães com vinho e aguardente infundidos 

directamente na circulação... 

 

Em 1682, Zollikofer injecta ácido numa variz para a trombosar. 

Monteggia, cirurgião italiano, em 1813 sugeriu a ideia de “coagular o sangue” 

de um aneurisma, introduzindo no saco do aneurisma uma solução coagulante: álcool, 
acetato de chumbo ou tanino.  

Joseph Hodgson em 1815, confirma que a trombose venosa afeta as varizes e 

justifica a sua esclerose. 

Em 1840, Monteggia faz a esclerose de varizes com solução de álcool absoluto. 

Com a ajuda de uma seringa de anel Wardrop, em 1841, injecta ácido acético a 

jusante e a montante de um aneurisma, associando também compressão.   
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 O cirurgião ortopédico de Lyon Charles Gabriel Pravaz, resolveu também, em 

1851, “trombosar” os aneurismas arteriais. Para tal efeito aperfeiçoou a seringa de 

injecção e inventou uma agulha em aço. Os seus ensaios saldaram-se por insucessos, 

contudo, no mesmo ano, os seus alunos aplicaram o método às varizes, com injecções 

de uma solução de percloreto de ferro, obtendo alguns resultados, embora pobres.  

Soule notou o desenvolvimento de inflamação e supuração após as injeções de 

percloreto de ferro e aconselhou o uso de compressão para prevenir a dilatação da veia 

após a injeção.  

Desgranges usou injecções de iodo tânico, porém os resultados melhoraram 

muito pouco.  

M. Chaissaignac aplica o método de C.G. Pravaz no tratamento das varizes em 

1853. 

Luigi Porta propõe a utilização do Cloral (tricloroacetilaldeído). 

Em 1864, Xavier Delore utiliza uma solução de iodeto de potássio aquoso, 

agente não trombogénico mas que alterava a parede da veia e a esclerosava. 

 

 Na Europa e sobretudo em França, Alemanha e Itália usavam-se essencialmente 

substâncias coagulantes no tratamento das varizes. Apesar de resultados encorajadores 

havia efeitos secundários graves: abcessos, gangrenas e embolias pulmonares. 

A explicação destes insucessos foi encontrada por Xavier Delore, que afirmou 

em 1894, no Congresso de Cirurgia de Lyon, que o efeito durável do esclerosante não 

residia unicamente na formação do trombo, mas na lesão do endotélio da variz para a 

esclerosar. Assim a cirurgia venosa passa a ter lugar no tratamento das varizes em 

detrimento da escleroterapia que deixa de ser utilizada. 

 

Mas a escleroterapia continuou a manter alguns adeptos que entretanto 

desenvolveram outras técnicas e outros agentes esclerosantes mais eficazes e também 

mais seguros. 

Tavel médico suíço em 1904, usa ácido fénico a 5% como esclerosante, mas faz 

previamente a laqueação da safena. 

Em 1908, A. Schiassi usava solução aquosa de iodo-iodado de potássio (Solução 

de Lugol) intravenoso como esclerosante associado a crossectomia da grande veia 

safena. 

Scharf utiliza o mercúrio corrosivo em 1910. 

Em 1911, Jean Sicard, da Universidade de Paris, notou o efeito esclerosante das 

injecções com a solução de lugol. Devido a sua reação exuberante passou a usar 

injeções hipertónicas de salicilato de sódio a 20%, 30% e 40% para obter o mesmo 

efeito.   

 

O reaparecimento do interesse pela esclerose de varizes remonta à primeira 

grande guerra mundial. A mistura das populações favoreceu a propagação e o aumento 

das doenças venéreas como a sífilis. Tratava-se esta, nesse tempo, com numerosas 

injecções intravenosas de Salvarsan® (novarsénobenzol), as quais tinham como 

complicação provocar a esclerose/fibrose das veias dos braços onde eram administradas. 

Na falta destas, o médico alemão Paul Linser recorria à administração das 

injecções nas veias varicosas dos membros inferiores. E obtinha casualmente a sua 

esclerose. Daí nasceu-lhe a ideia de utilizar sistematicamente este efeito para o 

tratamento de varizes. Com esse objectivo, a partir de 1916 começou a injectar 

sublimado (bicloreto de mercúrio) a 0,5 e a 1 %, com enorme sucesso. Mais tarde, 

começou a utilizar uma solução hipertónica de cloreto de sódio para o mesmo efeito. 
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Para além disso sugere ainda o uso de compressão para reduzir as complicações e 

aumentar o efeito da terapêutica.  

Em 1919 Jean Sicard mudou novamente a sua técnica, deixou de usar as injeções 

com soluções hipertónicas de salicilato de sódio e passou a usar uma solução de 

carbonato de sódio. 

Paul Linser e Jean Sicard tornaram-se assim os pais do tratamento esclerosante 

actual.   

Os discípulos destes dois pioneiros continuaram a desenvolver este 

procedimento terapêutico de tal maneira que depois de 1920, o sucesso da esclerose de 

varizes foi tal que, entre as duas guerras mundiais, a cirurgia venosa foi completamente 

apagada. Raymond Tournay, o aluno mais conhecido de Jean Sicard, foi quem mais 

contribuiu para desenvolver esta técnica e postulou as suas indicações.  

Lutier em 1931 modifica a solução de Lugol de iodeto de potássio para iodeto de 

sódio e que ainda hoje é utilizado e comercializado. 

 

No Congresso da Sociedade Internacional de Cirurgia de 1932, em Madrid a 

escleroterapia das varizes foi solenemente reabilitada. 

 

Jausion inventa a glicerina crómica (Scleremo®, Chromex®) em 1933. 
Em 1937, Biegeleisen GreeK publica um trabalho em que utiliza o oleato de 

etanolamina (Ethamolin®) para esclerose de varizes e populariza o termo 

escleroterapia. 
Stuard Mac Ausland, em 1939, propõe uma espuma esclerosante á base de 

moruato de sódio. Recomenda esvaziar as veias a injectar elevando a perna e aplicar as 

ligaduras após o tratamento. 

Reiner inventa o tetradecilsulfato de sódio (TSS) (Sotradecol®, Tromboject®, 

Trombovar®, Fibrovein®) em 1946. Este esclerosante está autorizado pelo Infarmed 

para Portugal, desde 03/06/2003. 

Egmont James Orbach dá um novo impulso á escleroterapia em 1944, com o 

método “air-block”, que consiste em esvaziar a variz injectando ar antes do produto 

esclerosante. Assim permitia um melhor contacto do esclerosante com o endotélio da 

veia sem a diluição pelo sangue contribuindo assim para uma maior acção esclerosante 

por destruição do endotélio e uma fibrose mais eficaz. Em 1950, usou este método para 

esclerosar varizes volumosas e troncos safenianos com espuma de tetradecil sulfato de 

sódio a 3%, que obtinha agitando-o vigorosamente num frasco. Mas só 20% do líquido 

se transformava em espuma com bolhas irregulares de 3 a 7mm de espessura. Em 1955, 

modifica a sua técnica e utiliza três camadas (ar-espuma-liquido), dando início ao uso 

da espuma na escleroterapia. 

Imhoff e Sigg, inventam uma solução iodina poliiodinatada (Variglobin®, 

Sclerodine®) em 1959. 

Em 1966, é inventado o polidocanol, por Henschel e Eichenberg, comercializado 

sob os nomes de Aetoxysclerol®, Etoxisclerol®. Este esclerosante está autorizado pelo 

Infarmed para Portugal, desde 27 de Fevereiro de 2015. 

Em 1969, é comercializado cloreto de sódio 100mg/ml com dextrose 250mg/ml 

(Sclerodex®) para esclerose de varizes. 

Raymond Tournay usou pela primeira vez a expressão das “retenções hemáticas 

intravaricosas”. Formou uma verdadeira escola, cuja experiência foi narrada no livro 

“La sclérose des varices” publicado em 1972 e reeditado numerosas vezes.  

Nos países germanófonos, a esclerose foi lançada por numerosas publicações e 

várias edições do livro “Varizen, Ulcus cruris und Thrombose”, de Karl Sigg, e foi 
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assim conhecida por muitos médicos. Mas contrariamente a Raymond Tournay, Karl 

Sigg recusava toda a indicação cirúrgica, e tratava por conseguinte mesmo as varizes de 

grande calibre, por uma técnica própria que não se impôs fora dos países de língua 

alemã.  

William George Fegan, irlandês, deixou o seu nome indelevelmente ligado à 

esclerose com compressão elástica, no livro “Varicose Veins, Compression 

Sclerotherapy”, tal como ainda hoje se pratica.  

 

Assim na Europa, na era moderna formaram-se três grandes escolas:  

 Em França, Raymond Tournay usava sobretudo o salicilato de Sódio de 
12 a 40%, iniciando a esclerose de baixo para cima porque inicialmente 

esclerosava as varizes que alimentavam as úlceras varicosas, mas mais 

tarde passou a fazer a esclerose de cima para baixo, para diminuir o 

número das sessões de escleroterapia. 

 Na Suíça, Karl Sigg usava o Variglobin® de 2 a 12%, uma sessão 

semanal com um tratamento entre 2 a 5 semanas, com início indiferente 

na coxa ou na perna. 

 Na Irlanda, George Fegan preconizava o uso de tetradecilsulfato de 
sódio, líquido, junto das perfurantes insuficientes, tratamento semanal, 

referindo que a compressão é a parte mais importante da escleroterapia. 

Em resumo estas técnicas diferiam na posição do doente; no esclerosante usado, 

sua concentração e quantidade; tamanho das agulhas, modalidades de injecção, sua 

progressão, das veias mais volumosas para as mais pequenas ou vice-versa e com 

diferentes tipos de compressão, duração e extensão. 

 

Em 1986, inicia-se a escleroterapia ecoguiada ou eco escleroterapia com Michel 

Schdeck, Robert Knight e Frédéric Vin. 

Juan R Cabrera Garrido (1993) apresenta uma micro espuma produzida com 

esclerosante e CO2, mais estável, mais eficaz que permitia a administração de grandes 

quantidades. 

Alain Monfreux (1997- método MUS)) propõe produzir espuma esclerosante 

estável e uniforme para a tornar mais eficaz, usando uma seringa de vidro com 

esclerosante no interior e em seguida tapava o bico da seringa e puxava o êmbolo 

produzindo microbolhas de ar dentro da seringa, o ar que passa entre o êmbolo e o 

corpo da seringa produzia as bolhas. 

Lorenzo Tessari publica em 2000, a sua “técnica de turbilhão” para produzir 

espuma densa e cremosa usando duas seringas comuns e uma torneira de três vias. 

Também em 2000 M. Sica, J.P. Benigni, publicam as suas experiências de eco-

esclerose das safenas com tetradecil sulfato de sódio demonstrando maior eficácia da 

espuma sobre o líquido. Grande precisão na injecção pela visualização das microbolhas. 

Mais tarde a introdução de cateter curto endovenoso para injecção de espuma 

proposto por Jean Pierre Gobin (2008), a experiência de Mário Sica (2000, 2003 e 

2006) e a forma de obter espuma por Lorenzo Tessari permitiram a esclerose de varizes 

mais volumosas, com aumento da quantidade da espuma usada e com toda a inocuidade. 

Em 2009, Mário Sica apresenta uma publicação com esclerose de varizes de um 

diâmetro superior a 12 mm. 

 

A escleroterapia das varizes tem uma longa história com progressos inegáveis 

mas que ainda só agora está a começar. 
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PRINCÍPIO DA ESCLEROTERAPIA 
 

 

A finalidade do tratamento das varizes pela esclerose é induzir a oclusão do 

tronco varicoso visado. A oclusão ocorre secundariamente à destruição do endotélio da 

parede da veia com formação do trombo que progride para a uma organização fibrótica, 

e posterior reabsorção.  

A injecção do agente esclerosante provoca uma lesão endotelial, da qual resulta 

uma reacção inflamatória, um espasmo vascular e a formação de um trombo aderente à 

parede (sem perigo por isso de embolização). A partir da lesão endotelial, o coágulo 

formado serve de infra-estrutura para a proliferação de fibrócitos e o cordão fibroso 

originado acaba por ser totalmente reabsorvido pelo organismo.  

 O ideal seria obter o máximo de reacção endotelial sem ou com trombose 

mínima. Quando neste processo ocorre a formação de coágulos volumosos, além da 

inflamação exagerada, há retracções da massa coagulada, formando-se bolsas de sangue 

retido. Isto atrasa a cura fibrótica, exacerba a recanalização, requer procedimentos 

suplementares e gera riscos.   

  

  

TIPOS DE ESCLEROSANTES QUÍMICOS 
 

 

 É difícil classificar todas as substâncias capazes de esclerosar veias. A maior 

parte das flebites químicas é de origem iatrogénica. A “flebosclerose” iatrogénica pode 

acontecer com injecção endovenosa de soro glicosado, salicilatos, antibióticos, 

quimioterapia, tranquilizantes, anestésicos, etc. O simples cateter pode provocar 

flebosclerose por traumatismo mecânico sobretudo quando é deixado muito tempo no 

mesmo local. 

 Alguns esclerosantes clássicos foram descobertos por acaso. Muitos foram sendo 

experimentados, muitos foram esquecidos, outros melhorados. As razões da carreira 

efémera de alguns esclerosantes são várias. Uns, como o morruato de sódio, davam 

frequentes choques anafiláticos, outros, como o cloreto de sódio hipertónico, eram 

muito dolorosos. O sublimado originou algumas intoxicações pelo mercúrio. Outros 

esclerosantes só provocavam trombose sanguínea sem lesão endotelial, aumentando o 

risco real da mobilização do trombo não fixado à parede. 

Para provocar a lesão endotelial inicial, ponto de partida para o processo 

trombofibrótico, é preciso alterar uma ou várias das constantes físico-químicas do 

sangue circulante a esse nível: 

- inversão da polarização endotelial (negativa) após lesão grave do endotélio; 

- o pH (ácido) do plasma venoso (7,27-7,43) é modificado pela injecção de uma 

solução alcalina; 

- diminuir a tensão superficial do endotélio (a 37º é de 47 dyn/cm), com solução 

detergente; 

- alterando a osmolaridade circulatória (301,4 miliosmoles), com solução 

hipertónica. 

 De acordo com a densidade específica do esclerosante injectado, em relação à do 

sangue (média = 1050), o esclerosante estagna a nível das dilatações venosas, a 

montante ou a jusante, na razão inversa da sua densidade. 
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Sinapius e Dietrich publicaram em 1968 um estudo experimental da acção dos 

esclerosantes sobre o endotélio. Colocaram in vitro esclerosantes em contacto com 

preparações frescas de endotélio de aorta de porcos, depois injectaram in vivo 

esclerosantes na veia jugular externa de coelhos. 

 As suas verificações histológicas assentavam na superfície média dos núcleos 

(valor normal 45µ2), na conformação protoplasmática e no estado dos limites 

intercelulares. 

 Assim, as soluções hipotónicas (água destilada) davam lesões no endotélio que 

eram reversíveis. As soluções hipertónicas (NaCl a 22% e glicose a 66%), em três 

minutos são capazes de diminuir a superfície nuclear das células endoteliais e causar 

desorganização dos limites celulares.  

As soluções iodadas, em três segundos reproduzem, exacerbadamente, os efeitos 

das soluções hipertónicas. 

 As soluções detergentes (tensiolíticas) maceram o endotélio em menos de um 

segundo, dissolvem o cimento intercelular, causam a descamação em placas do 

endotélio e os núcleos restantes entram em picnose. 

 As soluções ácidas são praticamente inócuas para o endotélio e as soluções 

alcalinas a partir de pH 8 agem como os detergentes. 

No domínio da inovação dos esclerosantes, nenhum novo produto foi lançado 

recentemente no mercado, como mostra o quadro nº1. Os esclerosantes disponíveis 

podem ser classificados em diferentes grupos, tendo a mesma acção do ponto de vista 

histológico, mas tendo indicações específicas.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro nº 1. Esclerosantes disponíveis 

 

 

 

 
  

 

Esclerosantes 

 

 

Composição Química 

 

Inventor 

Soluções 

Hipertónicas 

Cloreto de sódio Linser, 1916 

Glicose Kausch, 1917 

Salicilato de Na Sicard, 1919 

 

Soluções  

Detergentes 

Ácidos gordos Higgins  

 Kittel, 1930 

Tetradecilsulfato de sódio Reinert,1946 

Oxipolidoxidodecanol Henschel, 1966  

Eichberg 

 

Produtos 

 

 Corrosivos 

Iodeto de K Schiassi,1908 

Iodeto de Na Gerson1933 

Iodo + álcool benzílico Imhoff 

Sigg,1959 

Glicerina + Cr Jausion,1933 
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ESTUDO FÍSICO DA INJECÇÃO DO ESCLEROSANTE 
 

 
 O que é que acontece numa variz durante uma injecção? 

 Já Sicard e Gaucher, em 1919, colocavam a questão do encaminhamento do 

esclerosante injectado dentro das veias. Para obter uma resposta eles injectaram 

Lipiodol® numa variz da perna, e fizeram uma série de radiografias que mostravam que 

o produto opaco ficava muito tempo no local da injecção. 

 Em 1949, Raymond Tournay evocava o problema puramente físico da injecção 

dizendo: “Tenho por hábito dizer que o que conta não é tanto a concentração da solução 

da seringa, mas a sua concentração na veia”. 

 Robert Stemmer, em 1975, com o objectivo de verificar como se fazia a 

dispersão do esclerosante nas veias, fez experiências, em laboratório, usando tubos 

transparentes de polivinil, abertos nos dois topos e preenchidos por soluções incolores, 

em que por analogia à aplicação de esclerosante endovenoso, injectava soluções coradas 

para observar como se processava a sua difusão. 

 

1. Função do gradiente de pressão 

Os estudos patofisiológicos de Jourdan e Faucon e os mais recentes com Doppler 

transcutâneo, em particular os de Lauliac, provaram que a velocidade da circulação nas 

varizes de um membro inferior em repouso era muito fraca e muitas vezes quase nula. O 

sangue desloca-se sempre, segundo um gradiente de pressão, para a zona de menor 

pressão. O líquido injectado rege-se pela mesma lei e desloca-se igualmente na direcção 

da menor resistência, que não pode ser determinada em absoluto antes da injecção. 

Desta forma a direção do fluxo é então independente da posição da agulha no interior da 

veia. 

Fazendo variar voluntariamente a resistência da variz durante a injecção, o 

líquido pode ser dirigido electivamente para um segmento bem definido. Para isso basta 

comprimir a variz próximo do ponto da punção para que o esclerosante se desloque na 

direcção oposta (Fig. 1). Da mesma forma, uma perfurante insuficiente pode ser 

atingida pelo esclerosante se houver o cuidado, após a punção, de se comprimir a variz 

de um e do outro lado do ponto da injecção, aplicando dois dedos da mão livre. Esta 

técnica era já indicada por Fegan. 

 

 

 

 
Fig. 1 A direcção da punção não condiciona o sentido do fluxo esclerosante. Este irá no sentido 

da menor resistência que não é conhecida antes da injecção, mas que pode ser modificada pela 

compressão da variz. 
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2. Função do calibre dos tubos 

O modo de progressão do líquido injectado também é condicionado pelo calibre 

dos tubos. 

Nos tubos de calibre inferior ou igual a 4mm, a injecção progride segundo um 

fluxo laminar, compreendendo uma zona de contacto à volta do ponto de injecção e um 

veio axial esguio que não toca nas paredes. A concentração da zona de contacto é a 

concentração inicial. O comprimento da zona de contacto diminui quando o calibre do 

tubo aumenta. O veio axial toca a parede quando encontra um obstáculo, o que explica 

certas escleroses à distância, afastadas do ponto de injecção. 

A injecção de água corada em tubos de 6mm produz uma zona de turbilhão 

central e das extremidades semelhantes ao do fluxo laminar. O amortecimento da 

turbulência é mais rápido do que nos tubos de maior diâmetro. A concentração média é 

de 32,4 +/- 4,8 %. 

Nos tubos de diâmetro interior igual ou superior a 8mm, a injecção produz, 

imediatamente à saída da agulha, um turbilhão que se propaga para um e o outro lado do 

ponto de injecção e depois se amortece progressivamente para parar aproximadamente 

dez segundos após o fim da injecção. Esta zona de turbulência ocupa toda a largura do 

tubo no seu trajecto. A concentração média da solução injectada varia entre 19,7% nos 

tubos de 8mm e 6,9 % nos de 12mm. 

 

 

3. Função do “air-block” 

Em estudo experimental, a injecção com “air-block” consiste em injectar num 

tubo uma certa quantidade de ar antes do líquido colorido. A bolha de ar ocupa nos 

tubos de 2 e 4 mm toda a secção do tubo. A injecção do líquido colorido separa esta 

bolha em duas, afasta estes dois volumes e ocupa sem nenhuma diluição o espaço 

intermediário. A inclinação do tubo não modifica esta divisão de compartimentos.  

Nos tubos com diâmetro igual ou superior a 8 mm, a injecção de ar, qualquer 

que seja o seu volume, produz uma bolha que ocupa a parte superior do tubo, como a 

bolha de um nível de água. Ela nunca chega a obstruir completamente o lúmen do tubo. 

O líquido colorido reparte-se em turbulência sob a bolha, que impede o seu contacto 

com a face superior do tubo. 

Nos tubos de 6 mm, o “air-block” só é possível na vertical. Desaparece quando o 

tubo é inclinado. Por isso a técnica do “air-block” só é possível nas varizes de pequeno 

calibre. Kammerhuber e Steinacher confirmaram estes dados com radiografias de 

varizes depois da injecção de produtos iodados com “air-block” prévio.  

 

 

4. Função do calibre das agulhas 

O calibre das agulhas tem uma influência insignificante na extensão das zonas 

esclerosadas. A utilização de agulhas de grande calibre não se justifica para obter um 

maior efeito esclerosante. A velocidade de injecção influencia ainda menos o 

comprimento da onda esclerosante. É inútil fazer variar a velocidade de injecção para 

aumentar ou diminuir o efeito esclerosante.   

 

 

5. Função da inclinação da agulha 

Os resultados obtidos por injecções com ângulos diferentes agulha-tubo 

sobrepõem-se. A inclinação da agulha em relação à veia é, pois, indiferente. 
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6. Função da viscosidade do líquido injectado e da sua densidade 

Experimentalmente, injecções de líquidos com viscosidades diferentes têm 

mostrado que esta pouco modifica o comprimento das ondas coloridas. Uma elevada 

viscosidade frena ligeiramente a progressão do produto, mas é insignificante. 

Por outro lado a densidade da solução tem um papel mais importante, não sobre 

o comprimento da zona injectada no tubo, mas sobre a deformação posterior no tubo. 

Quando a densidade do líquido difere da do meio injectado, tem tendência a sobrenadar 

ou a estender-se no fundo do tubo, conforme for menos ou mais denso. Estes fenómenos 

encontram-se igualmente nos esclerosantes do comércio. Se o peso específico difere 

claramente do sanguíneo (+/- 1050), ele estagnará electivamente nas dilatações 

varicosas, no fundo ou na parte superior, conforme a sua densidade (ver gráfico no 

quadro nº2).  

 

 

 
Quadro nº 2. Densidade dos esclerosantes 
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ESTUDO RADIOLÓGICO 

 
 

 Os produtos iodados são radiopacos, por isso é possível seguir a sua progressão 

na veia. Misturando o esclerosante com produtos iodados foram feitas diversas 

observações para estudo do comportamento dos esclerosantes relacionados com os 

diversos posicionamentos do doente. 

 Em decúbito dorsal, o produto injectado numa variz desloca-se em direcção 

caudal e craniana. 

 Em ortostatismo, um segmento varicoso preenche-se primeiramente em direcção 

craniana a partir do ponto da injecção. Sujeito à gravidade, cai em seguida em direcção 

caudal, com um efeito de diluição nitidamente mais marcado na variz dilatada do que 

naquela colapsada quando em posição deitada. 

 A mudança de posição permite, desta forma, dirigir o esclerosante na direcção 

desejada. Assim, se quisermos esclerosar as veias “alimentadoras” de úlcera da perna ou 

de variz quase rota, ou que rompeu uma vez, por injecção proximal do seu trajecto, 

deveremos proceder à esclerose com o doente sentado. 

 Após uma injecção de 2 ml, 10 cm de trajecto varicoso encontram-se cheios de 

esclerosante, ocupando os dois lados do ponto da injecção. Mas o produto injectado 

desloca-se sempre na direcção da menor resistência. 

 

 

HISTOLOGIA DA ESCLEROSE 
 

 
 Resumidamente pode dizer-se que os esclerosantes actuam primariamente sobre 

o endotélio, lesando-o localmente. Nessa zona forma-se de seguida um trombo 

vermelho e desencadeia-se uma reacção inflamatória da parede venosa, que pode ir 

desde o muito fraco até á reacção perivenosa. Esta reacção inflamatória é muito precoce 

e, ela está presente já ao fim de duas horas.   

 Esta inflamação causa espessamento da parede venosa, tanto maior quanto mais 

eficaz for o agente esclerosante. Idealmente deveria ser suficiente para ocluir totalmente 

o lúmen, levando à completa transformação fibrosa da veia varicosa tratada. Os 

segmentos venosos obliterados podem ser reabsorvidos completamente. 

 O organismo tenta desembaraçar-se do trombo formado, por fibrinólise, ao 

mesmo tempo que os leucócitos se infiltram e o tentam também destruir. Depois 

neocapilares e fibroblastos invadem-no para formar um tecido de granulação e 

“organizá-lo”. O tecido cicatricial resultante deste processo pode preencher o lúmen da 

veia total ou parcialmente.  

 É por essa razão que a compressão da veia injectada desempenha um papel 

muito importante no processo esclerótico, ao reduzir a formação e a extensão da 

trombose e facilitar a transformação fibrosa do vaso a partir das suas paredes. 
O que se pretende verdadeiramente obter com a injecção esclerosante é a 

destruição de um segmento do vaso varicoso e o seu desaparecimento. Mas os processos 

descritos não estão bem definidos no tempo. Assim, quatro semanas após a esclerose é 

possível observar ao lado de segmentos bem organizados, segmentos ainda com 

trombos vermelhos sem nenhuma reacção parietal. 
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Quadro nº 3. Indicações da escleroterapia química, segundo o European Guidelines for 

slerotherapy in chronic venous disorders, Conference on 7th June 2012 in Mainz. Com Graus 

de Recomendação e Níveis de Evidência. 

INDICAÇÕES DA ESCLEROTERAPIA 
 

 
O consenso actual é regido pelas orientações do European Guidelines for 

Slerotherapy in Chronic Venous Disorders, Conference on 7th June 2012 in Mainz, na 

Alemanha (quadro nº 3). 

 

 

 Safenas incompetentes (Hamel-Desnos 2003 + 2007, Alos 2006, Ouvry 2008, Rabe 2008, Rasmussen 

2011, Shadid 2012). (Grau 1 A) 

 Varizes tributárias (Myers2007). (Grau 1 B) 

 Perfurantes insuficientes (Guex 2000, van Neer 2006, Myers 2007). (Grau 1 B) 

 Varizes reticulares (Kahle 2004, Norris 1989, Rabe 2010, Uncu 2010, Alos 2006, Peterson 

2012). (Grau 1 A) 

 Telangiectasias (Kahle 2004, Norris 1989, Rabe 2010, Uncu 2010, Alos 2006, Peterson 2012). 

(Grau 1 A) 

 Varizes residuais ou recidivas pós cirurgia (Kakkos, 2006; McDonagh 

2003,Coleridge Smith 2006 + 2009,Myers 2007, Bradbury 2010). (Grau 1 B) 

 Varizes de origem pélvica ( Sukovatykh 2008, Kakkos 2006, Paraskevas 2011) . (Grau 1 
C) 

 Varizes próximas de úlcera de perna (Stücker 2006, De Waard 2005, Hertzman 2007, 

Pang 2010). (Grau 1 B) 

 Malformações venosas (Yamaki 2000 + 2008, Blaise 2011). (Grau 1 B) 

 

 

 

 

 

 

A escleroterapia por espuma ecoguiada está recomendada em todas as varizes 

não visíveis e naquelas que estão situadas em zonas de risco, como a fossa poplítea e a 

região inguinal. 

 

 

CONTRA-INDICAÇÕES DA ESCLEROTERAPIA 

 
  

 A escleroterapia está contra-indicada na presença de alergia ao esclerosante, 

infecções dos tecidos moles, trombose venosa profunda, insuficiência arterial periférica, 

diabetes descompensada, insuficiência cardíaca, foramen ovale sintomático, neoplasias, 

caquexia, acamados e idade avançada. 

 É recomendável evitar a escleroterapia durante a gestação, principalmente no 

primeiro trimestre e nas últimas seis semanas. Não vemos problema em realizar a 

esclerose durante o período menstrual e durante o uso de contraceptivos orais. 
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São contraindicações relativas o edema da perna descompensado, estados de 

trombofilia ou hipercoagulabilidade com ou sem história de trombose e foramen ovale 

conhecido assintomático. 

 

 Durante a amamentação a escleroterapia tem contraindicação absoluta. 

 

 

MATERIAL NECESSÁRIO 

 

 

 Seringas 
A seringa é uma peça muito importante na técnica da escleroterapia. Não serve 

uma seringa qualquer. As seringas para escleroterapia devem ser de baixa resistência, 

isto é, o êmbolo deve deslizar com suavidade, ou seja, deve progredir suavemente 

quando pressionamos ligeiramente o seu êmbolo para injectar o líquido ou a espuma no 

lúmen da veia, evitando a rotura da veia com o consequente risco de provocar necrose 

cutânea ou pigmentação. O esclerosante deve parar de sair da agulha instantaneamente 

quando deixamos de pressionar o êmbolo.  

O tamanho da seringa deve ser proporcional ao volume de esclerosante que 

vamos administrar. Usando-se pouco volume de solução esclerosante em cada picada, 

dispensam-se as grandes seringas. As melhores são as de 2cc ou de 5cc, dependendo 

sobretudo do tamanho da mão do médico que faz a escleroterapia. As seringas de vidro 

simplificam o acto de injectar suavemente, sem solavancos perigosos, e tornam-se mais 

fáceis de manobrar na medida em que o desgaste natural alisa as paredes do êmbolo. 

 O ideal seria usar seringas descartáveis, da mesma forma que fazemos com as 

agulhas. Nas seringas descartáveis, os êmbolos são mais duros e se não deslizarem com 

suavidade, mas sim aos solavancos, são capazes de fazerem explodir as paredes de 

telangiectasias a serem tratadas. Se usarmos seringas descartáveis devemos dar primazia 

àquelas que têm a ponta do êmbolo em borracha porque tem mais baixa resistência que 

aquelas em que o êmbolo é de plástico. Com as seringas de vidro, reutilizáveis, torna-se 

obrigatória a esterilização em estufa, a seco, ou a esterilização a gás. 
 

 

Agulhas descartáveis 
Presentemente as agulhas são de uso único, ou seja, são descartáveis. Existem 

vários tamanhos e calibres. Em escleroterapia geralmente usam-se calibres muito finos e 

relacionados com o calibre das veias que vamos esclerosar. Aconselham-se três calibres 

de agulhas. A mais fina, 0,3 x 13 (equivalente à americana 30GA1/2) para as micro 

varizes mais delicadas, a 0,4 x 13 (equivalente à 27G1/2) para as telangiectasias e 0,5 x 

16 (equivalente à 25G5/8) para as restantes varizes. 

 

Um pormenor importante é que devemos usar agulha com record de plástico 

transparente porque nos permite observar o refluxo de sangue na agulha quando a ponta 

está no lúmen da veia. 
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A ESCOLHA DO ESCLEROSANTE 
 

 
 Como já anteriormente descrevemos existem vários tipos de esclerosantes. Com 

concentrações diferentes e com modos de acção também diferentes, por isso, é 

fundamental conhecer as características de cada produto e as especificações de uso do 

produto que vamos utilizar, nomeadamente as suas concentrações e o tipo de veias que 

vamos esclerosar. A escolha do esclerosante a utilizar é, pois, um dos problemas para 

quem começa a fazer esclerose de varizes. Infelizmente são muitos os factores que 

entram na escolha, nem sempre relacionados só com o esclerosante, mas também com o 

tipo de variz e a resposta do doente ao líquido usado. 

 Para se fazer correctamente a escolha, deve-se começar por estudar os 

esclerosantes, o seu tipo, modo de acção, vantagens e inconvenientes, bem como as 

possíveis complicações. 

 Os três esclerosantes mais difundidos na Europa são o iodo, o tetradecil sulfato 

de sódio e o polidocanol, que têm as vantagens e inconvenientes mostrados no quadro 

nº4.  

 

 

 Iodo TSS Polidocanol 

Cor Sombra Incolor Incolor 

Acção Local Difusa Difusa 

Dor da 

injecção 

paravenosa 

 

Forte 

 

 

Mínima 

 

Débil 

Alergia Rara Rara Rara 

Necrose Sim Sim Mínima 

Quadro nº 4 Características de três esclerosantes 
 

 

  Aprender com os colegas que já têm experiência, é uma boa maneira de 

apreender a técnica e evitar complicações que são sempre desagradáveis para o doente e 

para o médico. Não esquecer que o entusiasmo é inimigo da técnica, sobretudo quando 

estamos a tratar pequenas veias reticulares e telangiectasias. Ver e executar o método, 

aprender as regras, tomar conhecimento dos casos particulares e das modalidades de 

actuação. Depois, na prática, trabalha-se com dois ou três produtos que mais gostamos e 

que conhecemos melhor. 

 Não falando dos esclerosantes históricos, mas apenas dos mais utilizados, 

podemos dizer que há esclerosantes fortes: o salicilato de sódio, o polidocanol, o iodo, 

sob a forma de Lugol sódico, o tretradecil sulfato de sódio, o oleato de monoetolamina, 

e o moruato de sódio. Há esclerosantes suaves como a glicerina crómica e a glicose 

hipertónica. 

 Presentemente, em Portugal, estão disponíveis: o polidocanol, com o nome 

comercial de Etoxisclerol® que é fabricado na Alemanha pelo Chemische Fabrik 

Kreussler & Co.GmbH, e o tetradecilsulfato de sódio, fabricado pelo STD 

Pharmaceutical Products Ltd, em Inglaterra e comercializado em Portugal sob o nome 

de Fibrovein®. 
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Assim iremos debruçarmo-nos apenas sobre estes esclerosantes abordando os 

detalhes técnicos da sua utilização e das suas acções. 

 

 O polidocanol é muito activo, constante na sua acção, com bom efeito 

esclerosante, sendo fácil de manipular e fácil de dividir em doses, provoca um efeito 

espástico imediato nas veias que estamos a tratar, o que permite controlar o efeito 

provável da injecção. É incolor, muito fluido e totalmente indolor à injecção, salvo para 

altas concentrações. A injecção do produto a 4% (que não é comercializado em 

Portugal) provoca uma dor viva, ao longo da variz, mas que é muito efémera. Sem 

efeitos secundários, boa tolerância e com raros fenómenos alérgicos observados. 

 

O tetradecilsulfato de sódio (TSS) é semelhante ao anterior mas para as mesmas 

concentrações tem um pouco mais do dobro do efeito esclerosante. A solução é límpida, 

não viscosa, tem baixa tensão superficial e é facilmente miscível com sangue, levando a 

uma distribuição uniforme após a injeção. 

 

 É importante conhecer as características específicas de cada substância 

esclerosante, embora haja quem insista em não ter em conta as diferenças entre elas e as 

considere a todas por igual. 

 

 

A DOSE / CONCENTRAÇÃO 
 

 
 O facto de se conhecerem bem os esclerosantes não resolve o problema prático 

da esclerose. A determinação da dose e da concentração são um problema maior. Saber 

qual a concentração a utilizar e a quantidade a injectar são problemas constantes que 

devem estar presentes em cada sessão de tratamento de esclerose, e para cada injecção. 

 A incerteza quanto ao resultado da nossa decisão deve-nos obrigar a ser sempre, 

mas sempre, prudentes. Porque há diferenças de um indivíduo para outro, e há 

diferenças no mesmo indivíduo, de um local para outro e de sessão para sessão. Não é 

possível calcular à primeira vista o produto que dará o melhor resultado, e muito menos 

qual a dose a utilizar. Esta dificuldade estará presente durante todo o tratamento. Assim, 

é obrigatório ser prudente para evitar complicações que podem ser graves.  

Deve iniciar-se, empiricamente, com uma concentração fraca, para não ter uma 

reacção catastrófica. Se a concentração inicial não produziu efeito, aumenta-se; se a 

reacção foi satisfatória, repete-se a dose; se ela foi demasiado forte, deve-se diminuir. É 

esta atitude, baseada na observação, que nos dará os melhores resultados. 

 Como regra prática a melhor progressão de sessão para sessão é poder aumentar 

metade ou um terço da dose anterior. 

 A dose máxima do polidocanol não deve ultrapassar 2 mgr/kg/dia. Por razões 

técnicas não se deve injectar mais de 2 ml por picada. A quantidade máxima por sessão 
de polidocanol indicada pelo fabricante está referida no quadro nº 5 a 8. 
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Quadro nº 5. Doses máximas por sessão de polidocanol líquido 

 

 

 

A dosagem máxima recomendada para o tetradecilsulfato de Sódio (TSS) 

sugerida pela STD Pharmaceutical Products em uma sessão de tratamento é de 4 ml de 

uma solução a 3% ou até 10 ml de concentrações mais baixas (por exemplo, 1%). A 

dosagem máxima recomendada para o TSS pela Bioniche Pharma Group e Omega 

Laboratories é de 10 ml de uma solução a 3%, com intervalos entre os tratamentos de 5 

a 7 dias. Já nos Estados Unidos, o TSS está disponível como uma solução a 1% ou 3% 

que pode ser diluída com água estéril ou solução salina normal para atingir uma 

concentração terapêutica apropriada. Também está disponível - com o mesmo pH e 

conservante - como Fibro-Vein® (STD Pharmaceutical Products, Hereford, Inglaterra), 

em frascos multiusos de 5 ml nas concentrações de 0,2% e 3% e em ampolas de 2 ml 

nas concentrações de 0,5 %, 1% e 3%. O fabricante canadense Omega Laboratories, 

Montreal, recomenda a diluição com solução salina tamponada com fosfato para 

preservar o nível de pH original. Concentrações de 0,1% a 0,3% são comumente usadas 

para o tratamento de telangiectasias de 0,2 a 1,0 mm de diâmetro; 0,5% a 1% para o 

tratamento de varizes não complicadas de 2 a 4 mm de diâmetro; e 1,5% a 3% para o 

tratamento de veias varicosas maiores, veias perfurantes incompetentes ou uma junção 

safeno femoral incompetente. 

 

Com o polidocanol e o TSS pode-se fazer espuma e usá-la para esclerosar 

varizes com eficácia superior à do líquido e como se utiliza uma quantidade de produto 

muito reduzida, fica mais económico e o risco de lesão por injecção extra vascular é 

mínimo.  

 

A esclerose com espuma é mais eficaz porque a espuma é mais estável que o 

líquido que lhe deu origem, e, ao manter-se mais tempo em contacto com o endotélio 

provoca um processo inflamatório mais intenso no endotélio e, consequentemente, uma 

fibrose mais homogénea e com maior comprimento porque mantêm a mesma 

concentração numa maior extensão da veia. Na prática com a mesma quantidade de 

líquido, quando convertido em espuma podemos tratar maior comprimento de veia 

varicosa do que se usássemos a formulação liquida. 

 

Lorenzo Tessari, em 1999, apresentou o seu método - técnica do turbilhão – de produzir 
espuma muito rapidamente, de forma simples e barata, mantendo as características dos 

esclerosantes: adesividade, coesão, estabilidade e mais eco visibilidade. Produziu 

espuma com duas seringas e uma torneira de três vias. Juntou esclerosante e ar numa 

proporção de 1 para 3 ou de 1 para 4 e fazendo mais ou menos 20 passagens sucessivas 

de uma seringa para a outra seringa, sob pressão, ele obteve uma espuma densa e 

homogénea constituída por microbolhas, (Fig. 2).   

Polidocanol 

líquido 

Peso dos doentes 

 

50 kg     60 kg      70 kg      80 kg      90kg 

0,5% 20 ml 24 ml 28 ml 32 ml 36 ml 

1% 10 ml 12 ml 14 ml 16 ml 18 ml 

2% 5 ml 6 ml 7 ml 8 ml 9 ml 

3% 3,3 ml 4 ml 4,6 ml 5,3 ml 6 ml  
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Fig. 2 Método de Lorenzo Tessari para fazer espuma 

 

 

 

A espuma obtida tem bolhas cujo diâmetro varia de 40 a 80 micra. O espasmo 

venoso é súbito e mais intenso quando se utiliza a espuma. Outra propriedade da 

espuma é a redução da quantidade de droga utilizada: 0,3-0,5 ml de líquido pode ser 

transformado em 2 - 3 ml de espuma. Podem-se obter maiores quantidades de espuma a 

partir da mesma quantidade de líquido de acordo com a quantidade de ar utilizado. 
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Muitos autores têm utilizado a e escleroterapia com espuma associada ao 

ecodoppler, ou seja, a escleroterapia realizada sob a visualização ecográfica, e garantem 

que é uma técnica segura, eficaz, precisa, sendo também reprodutível. Aceitamos que 

seja uma boa técnica, mas é por certo muito dependente de quem opera o ecodoppler. 

(Fig. 3 e 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3 Escleroterapia guiada por ecodoppler 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

Fig. 4 Imagens ecográficas longitudinais de punção da veia e depois de injecção de espuma 

esclerosante que ocupa todo o lúmen da veia á frente do bisel da agulha. 
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POLIDOCANOL - líquido 

Indicações Volume da 

injeção 

Concentração 

Telangiectasias 0,1-0,2 ml 0,25-0,5% 

Veia central de telangiectasias 0,1-0,2 ml 0,25-1% 

Varizes reticulares 0,1-0,3 ml 1% 

Varizes pequenas 0,1-0,3 ml 1% 

Varizes médias 0,5- 2,0 ml 2-3% 

Varizes grandes 1,0-2,0 ml 3-4% 
 

Quadro nº 6. Valores médios de concentração usados na escleroterapia com polidocanol líquido 

 

 

 

 

 Líquido 0,25% 0,5% 1% 2% 3% 

Safena interna     + ++ ++ 

Safena externa    + ++ + 

Variz colateral    ++   

Variz recidivada   (+) ++ ++ + 

Veia perfurante   (+) ++ + (+) 

Varizes reticulares (+) (+) ++ +   

Telangiectasias ++ (+)* (+)    

Malformações venosas   + ++ +  
 

Quadro nº 7. Indicação das concentrações usadas na escleroterapia com polidocanol líquido que pode ser 

transformado em espuma 

Notas:  ++    Indica que é o mais usado por especialistas 

 +    Indica que é menos usado por especialistas 

           (+)    Indica que é usado por alguns ou poucos especialistas 

           (+)* Se for utilizada a escleroterapia com espuma é a concentração preferida. 

 

 

 

 

Diâmetro Líquido 0,25% 0,5% 1% 2% 3% 4% 

< 1mm ++* (+)*      

1-3 mm (+) + ++ (+)    

3-4 mm  (+) ++ ++    

5-6 mm   + ++ +   

7-8 mm    + ++ ++  

9-10 mm    (+) + ++  

>10mm     + ++ (+) 
 

Quadro nº 8. Concentração de polidocanol por diâmetro das veias 

Notas:  ++    Indica que é o mais usado por especialistas 

             +     Indica que é menos usado por especialistas 

            (+)   Indica que é usado por alguns ou poucos especialistas 

          ++* A escleroterapia com espuma não é recomendada como primeira opção de escolha 

           (+)*  Se for utilizada a escleroterapia com espuma é a concentração preferida 
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O volume máximo de espuma recomendado por sessão e por membro é 10 ml, 

dada numa única injecção ou em várias injeções. 

 

 A espuma está mais recomendada que o líquido em todas as indicações, excepto 

nas varizes reticulares e telangiectasias. 

 

 Em 2018, A Sociedade Francesa de Flebologia e a Sociedade Francesa de 

Medicina Vascular apresentam um acordo de especialistas que recomendam 

concentrações menores do polidocanol e de tetradecil sulfato de sódio em espuma, em 

função do diâmetro venoso para a escleroterapia, com bons resultados (Phlébologie 

2018,71,3,p.1-1.) quadro nº 9. 

 

 

 

Quadro nº 9. * Medida do diâmetro interno da variz a esclerosar, medida com o doente em pé (ecografia mode B, 

corte transversal). 

** Concentração esclerosante para fazer espuma com ar na proporção de 1 volume de esclerosante para 4 de ar. 

Concentrações de esclerosante em função do diâmetro venoso para a escleroterapia com espuma. 

[n = « n » é incluído, n[= « n » é excluído. 

 

 

 

 

A ESCLEROTERAPIA 
 

 
A técnica de esclerose começa sempre por um exame clínico completo, com 

especial atenção para a palpação. De todos os meios de investigação clínica das varizes 

é a palpação que nos dá mais informações. A palpação de uma variz dá uma dupla 

sensação de cúpula, linear ou ampular, e de uma certa resistência com renitência. 

Mesmo com varizes bem visíveis, estas devem ser exploradas pelos dedos; quando 

invisíveis, são os dedos que as descobrirão e que as vão definir.   

  

Após o exame clínico, deve fazer-se um mapa das varizes a tratar pela esclerose (fig. 

5 e 6). Assim se poderá definir melhor a estratégia terapêutica. Também se devem 

registar no processo do doente a data, o produto utilizado, as concentrações, as doses, os 

locais das picadas, bem como todas as reacções observadas. 

Diâmetro Venoso 

(mm)* 

   Polidocanol % ** Tetradecil Sulfato de Sódio 

%** 

≤ 2 0,125 a 0,25 0,1 

[2-3[ 0,25 0,2 

[3-4[ 0,5 0,5 

[4-6[ 1 1 

[6-8[ 2 1 a 3 

 8 e mais 3 3 
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 O exame clínico deve ser repetido em todas as sessões. 

 

 

 

 

            
   Fig.5      Fig.6 

 
 

 

 

A. Técnicas  

 

 
Orbach, em 1944, simplificou a escleroterapia das pequenas varizes pela introdução 

da sua técnica de bloqueio de ar (air block method). Consiste em aspirar para a seringa, 

além da solução esclerosante, uma proporção igual de ar e outra de espuma. Formam-se, 

então, três fases no interior da seringa. Para tal, após introduzir o esclerosante na 

seringa, volta-se esta, já com a agulha instalada, para baixo e aspira-se ar. O ar, 

passando da fina agulha para o interior da seringa contendo a substância detergente, 

borbulha em profusão e, após conseguir-se espuma suficiente, volta-se a seringa para 

cima e aspira-se mais ar. Ficam, pois, na seringa, três fases, respectivamente, a partir de 

baixo: esclerosante, espuma e ar (Fig.7 e 8). 

 

No momento da injecção, esta é realizada com a agulha voltada para cima sem 

alterar a posição das camadas. Ao injectar, ocorrerão duas possibilidades: a agulha está 

no interior da veia ou não está. No caso negativo, o ar penetra na pele formando uma 

inócua bolha enfisematosa. Sinal para retirar a agulha e fazer nova tentativa. Se a agulha 

estiver no interior da veia, injecta-se lentamente o ar e este espalha-se pelos ramos da 

varicosidade produzindo como que o seu desaparecimento imediato, já que o 

esclerosante incolor substitui a coloração do sangue. Neste caso, injecta-se, lentamente 

(enfatiza-se e insiste-se no advérbio), uma quantidade razoável de espuma, e 

eventualmente, se o vaso tiver paredes algo mais espessas do que as telangiectasias 

vermelhas, alguns poucos decimililitros de esclerosante. 
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  Fig.7      Fig.8 

 

 

  

É aconselhável não injectar solução esclerosante para trajectos telangiectásicos 

vermelhos. A pobre espessura das suas paredes altamente vulneráveis ao esclerosante 

poderão quebrar o equilíbrio de permeabilidade parietal com passagem de esclerosante 

para os tecidos circunjacentes, produzindo algum grau de irritação e posterior mancha 

hiperpigmentada na pele. 

 O pequeno volume de ar lentamente injectado na veia é praticamente inócuo. 

 

 A técnica de Tournay caracteriza-se pela punção e injecção de varizes quase 

vazias de sangue em posição horizontal. O efeito esclerosante não depende só da 

concentração do esclerosante na variz, mas também do tempo de contacto com o 

endotélio venoso. Com os membros na horizontal, o fluxo venoso superficial é muito 

débil ou quase ausente, e assim a acção do esclerosante (= concentração x tempo de 

contacto) vai ser forte.   

 

 Na técnica de Sigg, o doente está de pé em cima de um banco para a punção com 

uma agulha de 1,2 cm de bisel curto. O sangue sai para uma taça reniforme segura por 

um ajudante. O doente deita-se em seguida e a perna puncionada é elevada até 30º. 

Durante a mudança de posição o sangue continua a sair para a taça. A seringa é então 

adaptada à agulha e com air-block injecta-se inicialmente ar. A injecção paravenosa não 

originará senão um enfisema subcutâneo sem riscos de necrose. A injecção intravaricosa 

é realizada com 0,5 ml de esclerosante (Fig.9). 

 

As técnicas descritas têm vantagens e inconvenientes. O método francês parece-

nos o mais simples, ele deverá constituir a técnica base à qual cada escleroterapeuta 

dará o seu cunho pessoal.  
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Fig.9. Técnica de Sigg.  

 

  
 

B. Escleroterapia intravascular e extra vascular 
 

 

O uso de esclerosante suave permite injectar dentro e fora da veia. Com os 

esclerosantes ditos fortes, utilizados para escleroterapia de grandes varizes, injectar fora 

do lúmen da veia é sinónimo de necrose e posteriormente escara. 

Usando-se esclerosantes em baixas concentrações ou sob a forma de espuma, se 

houver extravasamento a reacção do tecido celular circunjacente será mínima e a escara 

de ocorrência remota. A fibrose provocada em torno do vaso complementa a inflamação 

do endotélio vascular, meta da escleroterapia. 

 

 

C. Posição do doente e do escleroterapeuta 

 

 
A melhor posição para a realização da escleroterapia é aquela que permite optimizar 

a equação envolvendo os vários factores: eficácia do procedimento, segurança, conforto 

do doente e conforto do escleroterapeuta. A posição ideal do doente seria reclinada “à 

romana” (Fig.10), com um ligeiro declive dos membros inferiores, obtendo-se um 

discreto preenchimento venoso mas sem o grande refluxo da postura ortostática. O 

relevo das veias fica mais visível, facilitando a punção da veia. 

Na prática o doente deve ficar deitado ou sentado para se proceder á aplicação da 

escleroterapia (Fig.11 e 12). Em certos doentes utilizam-se posições diferentes, para 

esclerose da veia safena externa e seus ramos (Fig.13). Desaconselhamos manter o 

doente em pé. Muitos o fazem para intensificar o relevo venoso ou para ocupar menos 

espaço do que seria ocupado por uma marquesa. O resultado de trabalhar com o doente 

em pé costuma ser uma alta incidência em lipotímias, onde o menos que poderá 

acontecer, será a perda de confiança do doente e o seu abandono do tratamento. Isto 

quando ele não cai mesmo, com risco para si e para o escleroterapeuta. 
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   Fig.10     Fig.11 

 

 

 

 

 
 

                                                  
   Fig.12      Fig.13 
 

 

D. Iluminação 
 

 

A iluminação deve ser abundante, de preferência difusa. Isto pode ser conseguido 

por um tecto rebaixado a 2,5 metros de altura com quatro ou seis tubos fluorescentes de 

40 watts, correndo sobre a cama e no mesmo sentido que esta.  

Eventualmente pode ser utilizado um foco suplementar.  

Acrescente-se que a pele molhada pelo álcool da antissepsia torna-se mais 

transparente e permite melhorar a observação das veias. 

 

 

E. A técnica do quinto dedo 

 

 
A dificuldade da esclerose de varizes é essencialmente de ordem prática, seja o 

aperfeiçoar a técnica de punção, seja o aperfeiçoar da subtileza da infusão do 
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esclerosante nas veias e nas telangiectasias. É o que mais tempo leva a adquirir, não a 

teoria. 

A técnica do quinto dedo foi muito preconizada pelo Prof. Doutor Amélio Pinto 

Ribeiro. Referia, ele, que a maneira mais espontânea de se comprimir um êmbolo de 

seringa é com o polegar. O sistema de alavancas em que o polegar comprime o êmbolo 

é extremamente forte, e qualquer atrito mais marcado entre a seringa e o seu êmbolo 

pode levar a inapropriado aumento da acção do polegar, desfazendo o obstáculo e 

injectando ar, espuma, esclerosante ou tudo isso junto sob forte pressão, provocando a 

explosão veia e invadindo os tecidos circunjacentes. Comprimindo o êmbolo com o 

quinto dedo, evita-se o problema e aprimora-se o manuseio da seringa, libertando a 

outra mão para manobras complementares. O treino é cansativo para o médico que, de 

início, poderá até ter cãibras na musculatura do antebraço.   

 

 

F. A sessão de escleroterapia 

 

 
Numa sessão de escleroterapia, habitualmente, aplicamos injecções só num membro 

inferior. Aplicamos em ambos os membros se o problema for de pouca monta e a 

quantidade de esclerosante a injectar não ultrapassar a dose terapêutica máxima 

recomendada. 

Excesso de punções e de injecções pode representar dano para a pele. O número de 

injecções numa sessão depende também, obviamente, do volume de esclerosante 

injectado em cada uma, de acordo com o calibre das veias a tratar. 

 

 

G. Trombectomia 
 

 

A escleroterapia das varizes provoca uma inflamação venosa, como já foi referido, 

que faz parte do processo da esclerose, com a possível formação de coágulos 

endoluminais, sobretudo em veias de médio e grande calibre. O processo será mais ou 

menos importante dependendo do calibre da veia e da proximidade da pele, sendo 

visível na pele um cordão avermelhado, duro e doloroso á palpação. Neste caso o doente 

apresentará um processo inflamatório com dor e pigmentação no trajecto venoso 

tratado. Este processo inflamatório pode surgir alguns dias ou semanas após a esclerose 

e senão for tratado atempadamente pode dar origem a pigmentação acastanhada da pele, 

sendo por isso muito importante a drenagem dos coágulos produzidos pela 

escleroterapia.  

 

A trombectomia, ou drenagem do sangue encarcerado no segmento venoso, pode ser 

efectuada sob controlo visual (trombectomia directa) ou com apoio ecográfico 

(trombectomia ecoguiada). O procedimento é simples e consiste na abertura percutânea 

da veia com agulha 19G biselada ou lâmina de bisturi nº 11 ou 15, espremer o conteúdo 

coagulado ou semicoagulado (Fig.14 e 14’), e aplicar um penso com contenção elástica. 
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Fig.14. Drenagem do trombo pós esclerose. 

 

 

 

     
Fig.14’. Esquema ilustrativo de drenagem de trombose venosa pós escleroterapia. 
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Em 2003, Scultetus escrevia que as microtrombectomias de telangiectasias (varizes com 

menso de 1mm de diâmetro) e das varizes reticulares (de 3mm ou menos), permitiam 

diminuir a dor, a inflamação e a hiperpigmentação. 

Também Mitchel Goldman na 5ª edição do seu livro “Sclerotherapy. Treatment of 

varicose and Telangiectatic leg veins” de 2011, recomenda este procedimento. 

As European guidelines for scleroterapy in chronic venous disorders, publicadas em 

Maio de 2013, recomendam também este procedimento. 

 

 

 

H. Compressão elástica 

 

 
Como já foi referido, o objectivo da escleroterapia varicosa, consiste em introduzir 

na veia uma substância irritante que produza a colagem das suas paredes num processo 

inflamatório. Quanto mais aproximadas estiverem estas paredes, maior será o grau de 

fibrose, e o que restar da veia perderá o caracter cilíndrico e assumirá a condição plana, 

não visível e sem fazer saliência na pele. É como se quiséssemos transformar em fita um 

tubo de borracha. É o mesmo que despejar cola no interior do tubo de borracha e o 

comprimir em seguida. A fita fibrosa acabará depois, espera-se, por ser reabsorvida e 

desaparecer. 

 

Para que a escleroterapia tenha maior êxito é necessário o contributo de uma 

compressão elástica corretamente aplicada, imediatamente após a sessão de 

escleroterapia. A compressão reduz o diâmetro das veias varicosas, aproximando as 

paredes e impedindo, a formação de trombos no seu interior. É fundamental que a 

compressão seja correcta e eficaz. Se a compressão não for mantida enquanto “a cola 

não secar” (na reacção inflamatória parietal as paredes venosas devem manter-se 

juntas), as paredes logo voltarão à forma original e o sangue voltará a circular nos tubos, 

como antes e, como antes, as varizes continuarão intactas. Mantendo-se a compressão 

por tempo suficiente para a “cola” agir, o achatamento venoso fibrosará com um 

mínimo de reacção.  

 

Sem a compressão elástica, torna-se quase ineficaz o processo de fibrose e a 

frustração, não raro, induz o terapeuta ao uso de substâncias esclerosantes mais activas. 

Com isto, um método terapêutico praticamente inócuo passa a adquirir riscos 

consideráveis. A compressão elástica, seja por ligaduras seja por meias elásticas, deve 

ser aplicada por algum tempo, dependendo do calibre das varizes, da extensão a 

esclerosar e da concentração do produto esclerosante. O doente pode ter de usar a 

compressão elástica desde 8 dias até seis semanas após a última sessão de esclerose. As 

meias receitadas deverão ser de Classe de Compressão II, tipo AG ou Collants se a/o 

doente preferir, com tamanho adequado ao membro inferior tratado.  

 

Alguns escleroterapeutas não comprimem os locais injectados, ou fazem-no com 

ligaduras por poucas horas. Preferem cobri-los com pensos rápidos, ou com uma 

pulverização de “spray” adesivo, a fim de impedir o sangramento. Este método não é 

vantajoso por exigir soluções esclerosantes mais concentradas e em maior volume. Esta 

atitude aumenta o risco de pigmentação cutânea e o risco de provocar necrose cutânea, 

complicações difíceis de tratar e com elevado prejuízo estético. 
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I. Estratégia terapêutica 
 

 

O plano estratégico de cada tratamento de esclerose das varizes consiste, 

primeiramente, em eliminar os pontos de refluxo, depois tratar as varizes de maior 

calibre e, finalmente, as de menor calibre. 

 

A escola francesa fundada por Tournay preconizava a esclerose dos refluxos de 

cima para baixo, ao inverso da escola suíça de Sigg. O irlandês Fegan, só esclerosava as 

perfurantes, o tronco e a junção safenianos não eram geralmente tratados. 

 

No “tratamento de cima para baixo”, da escola francesa, o ponto de refluxo mais 

alto será eliminado em primeiro lugar, e as varizes subjacentes involuem então 

rapidamente, de tal forma que doses mínimas de esclerosante bastarão. Isto é igualmente 

válido para as veias perfurantes. Esta estratégia apresenta a dupla vantagem da sua 

eficácia e do seu resultado estético (Fig.15). Mas a resistência à esclerose das veias 

perfurantes insuficientes pode originar um desaire. 

 

 

 

     
Fig.15 A escolha dos diferentes locais de injecção depende da localização e do calibre das varizes. É 

possível injectar uma colateral todos os oito a dez centímetros. 

 

 

No “tratamento de baixo para cima”, da escola Suíça, o lúmen varicoso vai-se 

obliterar a partir da periferia. A esclerose inicia-se nas varizes de menor calibre e 

desenvolve-se progressivamente para cima. Esta abordagem tem a desvantagem de 

exigir um maior número de injeções de esclerose que a técnica de cima para baixo. Para 

além disso esta abordagem muitas vezes esquece a croça, o que faz com que apareçam 

recidivas rapidamente. 

 

Como cada refluxo se produz a partir de uma variz de maior calibre para uma de 

menor calibre, consideramos ser melhor abordagem técnica tratar primeiro as de maior 

calibres e só depois as de menor diâmetro. Com esta estratégia “da maior para a mais 

pequena” o número de injecções e a concentração do esclerosante diminuem, e com eles 

a percentagem de complicações.  
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J. Frequência das sessões 

 

 
Somos a favor de uma dose de prova inicial para pesquisar a sensibilidade do doente 

ao esclerosante. 

 

Normalmente os tecidos reagem muito bem. Dependendo da sensibilidade dos 

doentes, as sessões podem ser semanais, mesmo para grandes varizes e altas doses de 

esclerosante e esclerosantes fortes. Recomendamos aos doentes que não se afastem por 

mais de uma semana entre duas sessões, para podermos controlar os resultados e 

detectar eventual efeito colateral, nomeadamente a trombose localizada, secundária ao 

tratamento. Para telangiectasias e esclerosantes suaves espaçamos as sessões de 15 em 

15 dias.   

Somos contra as longas sessões e os tratamentos “intensivos” diários, por serem 

incómodas e pelo risco de irritação da pele. 

Por ser imprevisível o número de sessões necessárias para erradicar as varizes 

aparentes, o tratamento esclerosante pode levar bastante tempo. É impossível precisar a 

data da alta. 

 

Como as varizes dos membros inferiores, no actual estado da ciência, são uma 

doença de causa desconhecida, evolutivas e disseminadas, os doentes devem ser 

informados de que com o passar dos anos, novas séries de tratamentos poderão ser 

necessários, já que não realizamos uma cura etiológica da doença, mas apenas a 

terapêutica paliativa de uma das suas manifestações.  

 

 

K. Avaliação dos resultados 
 

 
Os resultados não devem ser avaliados imediatamente. Como se trata de um processo 

complexo e lento, pouco se pode esperar antes de duas a três semanas após o início do 

tratamento. Alguns doentes, se não forem alertados disso, neste interregno podem 

perder a motivação para prosseguir. 

 

 

 

TRATAMENTO COMPLEMENTAR 
 

 

A. Medidas gerais 
As varizes são, como é sabido, uma doença de etiopatogenia multifactorial. Na 

primeira consulta, o doente deve ser avaliado e orientado quanto aos factores que 

possam ter alguma relação com a evolução da sua doença varicosa: 

 Manter o peso equilibrado; 

 Corrigir o trânsito intestinal se necessário; 

 Evitar sobrecarga para os membros inferiores; 
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 Corrigir e/ou compensar defeitos ortopédicos que interajam com a 

doença venosa; 

 Usar calçado apropriado; estimular uso de calçado com saltos em 
torno de 3 cm de altura e com boa base; 

 Advertir contra o uso de calçado raso que deforma os pés e 
prejudica o retorno venoso; 

 Advertir para os malefícios das roupas apertadas; 

 Evitar o ortostatismo prolongado; 

 Evitar as longas permanências na posição sentada; 

 Compensar o ortostatismo e o repouso sentado prolongado com 
generosas caminhadas e exercícios articulares adequados; 

 Evitar o abuso de exposição ao calor do sol ou a fontes de calor 

próximas como lareiras e braseiras, botijas de água quente, 

soalhos aquecidos, saunas, banho turco e fisioterapia com calor; 

 Procurar não tomar hormonas anticoncepcionais nem de 
substituição 

 Controlar o lipidema (“celulite”) indicando exercícios e 
massagem manual e mecânica adequada. 

 

 

B. Medicamentos Venoactivos 
A escleroterapia de varizes pode ser precedida e acompanhada por tratamento 

com agentes venoactivos, visando aliviar os sintomas da doença venosa. Devemos ter 

em consideração, no entanto, que os venoactivos não interferem com a evolução do 

tratamento, mesmo aqueles cuja eficácia no campo varicoso foi demonstrada. 

É importante tomar atenção para o facto de que os anti-inflamatórios, esteróides 

ou não, podem, pelo menos potencialmente, antagonizar a escleroterapia, por isso 

devem ser evitados durante a fase do tratamento. 

Após a aplicação do esclerosante, além do álcool usado para anti-sepsia e da 

contenção elástica, desaconselha-se o uso de qualquer outro fármaco tópico ou 

procedimento. As pomadas anti-inflamatórias podem retardar o tratamento opondo-se á 

acção do esclerosante, pelo menos nas camadas mais superficiais. O mesmo se pode 

dizer para os heparinóides, embora ajudem eventualmente a reabsorver as equimoses e 

os trombos formados nas pequenas varizes cutâneas.  

 

 
  

COMPLICAÇÕES  
  

 
 Os resultados da escleroterapia são muito bons, nos aspectos funcional e 

estético. O sucesso do método é dado pela satisfação do doente, a qual pode não 

coincidir com a do médico. O tratamento pode ter algumas desistências e os factores 

variam desde a intolerância físicas às injecções a limitações financeiras, passando pela 

desilusão com os resultados. 

 

 As complicações devem ser consideradas desde o início do tratamento e alertar o 

doente para essa possibilidade, informando-o dos riscos e efeitos adversos que 
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eventualmente podem acontecer com a escleroterapia. Apesar de todo o cuidado, do 

material ideal e da técnica mais adequada as complicações estão sempre presentes e 

podem comprometer o tratamento proposto. 

 

 Acerca das complicações o Prof. Doutor Amélio Pinto-Ribeiro, da Faculdade de 

Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil, dizia: “Somente dois 

grupos de profissionais não as têm: os que não executam a terapêutica e os mentirosos. 

Os problemas ocorrem no seu consultório e os pacientes vão tratá-los no consultório do 

seu concorrente. E você continua dizendo que nunca fez nenhuma.” 

 

 Sabemos que uma boa relação médico-doente, com base no consentimento 

informado dos benefícios e dos eventuais efeitos adversos, na sinceridade e na 

disponibilidade permanente, ainda é o melhor meio de que o médico dispõe diante das 

complicações. 

  

  

COMPLICAÇÕES GERAIS 

 

 

A. Anafilaxia 
 

 

Trata-se de um problema agudo para o qual se deve estar sempre atento, embora 

muito raro na bibliografia especializada e irrelevante na nossa experiência pessoal e 

institucional. Assim, é fundamental ter sempre corticóide injectável (Hidrocortisona, 

ampolas de 100 mgr) ao alcance da mão para uma hipotética necessidade, que pode ser 

de instalação súbita e que não dá azo a que a que percamos tempo à procura do local 

onde temos as referidas ampolas. 

 

 

 

B. O “Doente Alérgico” 
 

 

O doente com antecedentes alérgicos, seja a alimentos, seja a medicamentos é 

sempre um risco insuspeitado. Mesmo após anamnese cuidadosa e interrogatório 

orientado, pode haver reacção alérgica ao esclerosante, à contenção elástica, ao creme 

local e até, eventualmente, ao anti-histamínico e mesmo corticóide.  

É sempre mais seguro enviar o doente a especialista em Alergologia para 

avaliação. Contudo insiste-se na recomendação: ter sempre à mão ampolas de 

corticóide, adrenalina, anti-histamínicos, etc… Embora a probabilidade de acidente seja 

rara, com a técnica e indicações que preconizamos, a medida é válida.  
Por outro lado, manifestações pseudo-alérgicas e lipotímias não são raras em 

certos tipos de doentes, mesmo quando nada se injecta. Pessoalmente tememos esses 

doentes. 

 

 

 

 



 36 

C. Urticária  
 

 

A urticária é pouco frequente, mas ocorre eventualmente. Manifestação 

sistémica imediata ou tardia, localizada ou difusa. A injecção de anti-histamínicos 

raramente é necessária, embora na forma oral tenham sido empregados com sucesso, no 

tratamento e na profilaxia dos casos que referem histórias compatíveis com a suspeita.  

 

 
 

 

D. Lipotimias 

 

 
São bastante frequentes em doentes com instabilidade emocional. A simples 

referência a sofrer de “tensão baixa” ou uso de tranquilizantes faz-nos prever a hipótese 

de lipotimia. Quando ocorre, as manobras habituais de Valsalva costumam resolver em 

cerca de um minuto. 

 

As lipotimias são mais frequentes quando a injecção é feita com o doente em pé 

(Fig.16). 

 

 

 
                        Fig.16 

 

 

 

E. Alterações Neurológicas Transitórias 
 

 

Menos frequentes que as lipotimias estão os casos de cegueira fugaz, escotomas 

cintilantes e parestesias exóticas. Surgem sobretudo em doentes com queixas de 

enxaquecas e portadores de disritmias. Em uma ou duas horas os sintomas costumam 

desaparecer deixando, quase sempre, uma cefaleia residual até 24 horas. Estão também 

descritas crises convulsivas após sessão de escleroterapia. 
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F. Embolia Gasosa 
 

 

Descrita na literatura médica, mas como muitíssimo rara, pode ocorrer 

eventualmente, produzindo desconforto precordial e mesmo tosse ou escotomas. O 

fenómeno costuma ser passageiro e o seu alívio é quase imediato com tosse forçada. 

 

 

 

G. Trombose Venosa Superficial 
 

 

É uma complicação frequente quando se trabalha nas proximidades de vaso 

volumoso mesmo não-varicoso. Tal condição é risco permanente para os médicos que 

se dedicam ao tratamento das grandes varizes, onde a propagação para o sistema venoso 

profundo e a migração embólica não estão fora de cogitação. 

 

Não raro, temos observado intensas reacções flebíticas e periflebíticas de troncos 

venosos sadios, acidentalmente produzidas por injecções regionais. Nem sempre tem 

sido possível reverter tais flebites não-intencionais. A prática diminui a ocorrência de 

forma drástica. 

 

É muito comum o aparecimento de trombos dolorosos e localizados, 

especialmente no dorso do pé e pregas de flexão, quase sempre por contenção 

insuficiente. Além da dor causada pelo estiramento das fibras nervosas parietais 

resultantes do processo inflamatório, a permanência do trombo intraluminal conduz ao 

aparecimento de novas varizes e à formação de manchas hipercrómicas persistentes. O 

tratamento é simples e consiste na drenagem do conteúdo semicoagulado e aplicação de 

contenção elástica. 

 

 

H.  Trombose Venosa Profunda 
 

 

Complicação importante, talvez a mais grave de todas, a trombose venosa 

profunda secundária à escleroterapia de varizes tronculares, é na opinião do autor, mais 

frequente do que é relatado na literatura internacional. 
  

Quase sempre decorre de injecção de substância esclerosante aplicada no dorso 

do pé por profissional pouco experiente (e por curiosos), é dolorosa, tem tendência 

ascendente e, infelizmente, o doente só costuma procurar tratamento especializado 

quando o edema já atinge grande parte do membro. 

 

Para o tratamento deverá ser utilizada inicialmente heparina de baixo peso 

molecular na dose ajustada ao peso, em dose única diária, seguida de hipocoagulação 

com dicumarínicos, ou um dos novos anticoagulantes orais, acompanhada de contenção 

elástica adequada. 
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I. Embolia Pulmonar 
 

 
Relatada na literatura médica como uma possível complicação do tratamento por 

esclerose, de varizes tronculares, em alternativa ao tratamento cirúrgico, todavia, nunca 

presenciámos ou tivemos conhecimento da ocorrência desta complicação no decorrer de 

escleroterapia de varizes tronculares e/ou telangiectasias. 

 

 

 

 

COMPLICAÇÕES LOCAIS 

 

1. Dor 

 
A dor provocada pela escleroterapia química, embora bastante bem tolerada pela 

maioria das pessoas, constitui, no entanto um importante factor negativo do tratamento. 

É provocada principalmente por: 

 

 Punção - às vezes quase imperceptível, a dor é mais intensa nas injecções 
muito superficiais, e em algumas zonas, particularmente sensíveis, como 

a face interna das coxas e dos joelhos e os cavados poplíteos;  

 

 Injecção – o ardor é habitualmente causado pela acção irritante da 
substância esclerosante sobre o vaso. Quando o esclerosante atinge os 

vasos profundos, pode produzir uma sensação de cãibra; 

 

Extravasamento do produto esclerosante – responsável por dor intensa, 

principalmente quando utilizada a glicose hipertónica. De fácil constatação em vasos 

superficiais, todavia o extravasamento torna-se mais difícil de ser identificado em vasos 

profundos. Embora a dor muito incomodativa, é rara a ocorrência de necrose por esse 

processo. Nos casos em que tal acontece é todavia pouco importante. Nas figuras 17 e 

18 mostra-se os possíveis mecanismos em que essa complicação pode ocorrer. 

 

 

 

 
Fig. 17 Extravasamento de esclerosante ao longo da agulha e quando o bisel da agulha fica dentro e fora 

da veia     
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Fig. 18 Extravasamento de esclerosante quando a agulha sai da veia, quando há múltiplas punções feitas 

pela agulha e quando há demasiada destruição da parede da veia. 
 

 

 

O limiar doloroso é extremamente variável de individuo para individuo e no 

mesmo individuo é variável de sessão para sessão. Alguns doentes toleram sessões 

prolongadas com facilidade, enquanto outros não suportam nem uma meia dúzia de 

picadas. Na nossa experiência, aconselhamos os seguintes cuidados para diminuir a dor 

às punções: 

 

 Trocar frequentemente a agulha (a cada 4-5 punções, em média); 
 

 Apoiar bem a mão, evitando mobilização da agulha; 
 

 Interromper imediatamente a injecção assim que identificado o 

extravasamento e não insistir em repuncionar a veia naquele local na 

mesma sessão; 
 

 A associação de lidocaína a 0,5% ou 0,25%, sem adrenalina, nas 
quantidades de 0,1 a 0,2 ml para 2 cc de esclerosante, no tratamento das 

telangiectasias, provoca anestesia instantânea da rede local, permitindo o 

tratamento com todo o conforto do doente. 

 

 

2. Prurido e Irritação cutânea 

 
Frequente, o prurido local é, quase sempre, evitável pelo uso de compressão 

elástica adequada com ou sem coxim entreposto para aumentar a compressão localizada. 

O uso tópico de creme de corticóide pode ser usado nos casos de doentes com queixas 

mais exacerbadas. 

 

 

3. Hipodermite Química 

 
Alguns autores referem que se trata de periflebite e induração. Embora ocorra 

com relativa frequência, trata-se com êxito com antiinflamatórios não esteróides e 

compressão. 
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4. Injecção intra-arterial 
 

Lesão rara, mas grave, descrita na literatura, em que uma artéria, em particular a 

pediosa ou a tibial posterior é, acidentalmente, puncionada por um escleroterapeuta 

menos experiente. O produto esclerosante funciona com um êmbolo, e nas artérias de 

algum calibre não provoca espasmo, mas pode ocluir ramos arteriais mais distais, dando 

origem a zonas de necrose cutânea, e, nos músculos da perna, dando origem a um 

síndrome compartimental, o qual, se não diagnosticado a tempo, pode condicionar lesões 

nervosas irreversíveis, com parésia e paralisia subsequentes. 

 

É muito importante o reconhecimento imediato da situação, interrompendo logo 

a injecção. O efeito deletério depende obviamente do esclerosante utilizado, e da sua 

concentração, bem como da quantidade já administrada. Deve aspirar-se o máximo pela 

mesma seringa, e, sem retirar a agulha, injectar imediatamente 10000 unidades de 

heparina. A administração endovenosa de dextrano a 10% também pode ajudar, contudo 

na experiência de Frank Cockett, qualquer tratamento deve ser instituído na primeira 

hora após a injecção, para diminuir os efeitos deletérios resultantes. 

Nas arteríolas superficiais, muitas vezes em relação com telangiectasias, o risco 

de complicações sérias é pequeno, até pelas doses e concentrações usadas. Mas ele 

existe, principalmente se houver vasoconstrição acentuada. 

 

 

5. Escara 
 

A escara como efeito colateral da escleroterapia é quase sempre uma “fatalidade 

estatística” derivada da falta de cuidado do médico, se eliminarmos as escarificações 

produzidas pelos esclerosantes fortes e concentrados usados por alguns autores para o 

tratamento alternativo das grandes varizes.  

 

Em geral a escara decorre da injecção excessiva de esclerosante e ou, sob forte 

pressão, levando ao refluxo da circulação para uma arteríola em conexão com os vasos 

venosos dilatados, ou de uma injecção extravenosa de esclerosante, ou de um espasmo 

reactivo demasiado intenso. Por vezes, ocorre injectar-se esclerosante, numa veia que 

faz evacuar o sangue de uma grande área resultando, em verdadeiro “espectáculo 

pirotécnico” muito apreciado pelo doente. A continuidade da injecção leva ao eritema 

intenso, cujo centro logo empalidece e cianosa, demonstrando a vasoconstrição 

definitiva, que irá dar origem a uma escara 48 a 72 horas depois. Para se evitar estas 

lesões, a área de isquémia (área da pele em que o sangue foi substituído pelo líquido 

injectado) não deve ultrapassar a de uma moeda de 2 Euros, ou seja um diâmetro de, 

aproximadamente, 2,5 cm.  

 

A escara é consequência de uma lesão isquémica, com necrose cutânea, muito 

dolorosa, com necrose cutânea, dolorosa e de difícil resolução espontânea. O seu 

tratamento é sempre sintomático, devendo ser conduzido no sentido de deixar a mínima 

cicatriz residual. Nestes casos a cirurgia reparadora é pouco feliz, piorando na razão 

directa da área da lesão. Os anti-inflamatórios enzimáticos são adequados, e a dor deve 

ser controlada, de preferência por via sistémica para impedir o uso de pomadas 

anestésicas que retardarão a cicatrização. Uma escara de 5 mm de diâmetro poderá levar 

mais de três meses para curar, apesar de todos os cuidados adequados. 
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6. Manchas hipercrómicas 
 

Representam os problemas anti-estéticos mais frequentes da escleroterapia, 

mormente quando esta é procurada com finalidade cosmética. Resultam, via de regra, 

do uso de esclerosantes de acção intensa ou pela infusão com muita pressão do líquido 

esclerosante, agindo sobre as finas paredes dos vasos tratados e causando processo 

inflamatório perivenoso com aumento da permeabilidade capilar e permitindo a 

diapedese de hemácias para o tecido celular. Mesmo com esclerosantes suaves, quando 

é prolongado o acto de injectar, a dilatação pós-constrição da parede venular também 

aumenta anormalmente a sua permeabilidade, gerando também manchas escuras.  

 

Nos segmentos venosos mal comprimidos, em que permanecem pequenos 

trombos, e nas equimoses em regiões de estase venosa, também vemos maior incidência 

de manchas hipercrómicas. A hemoglobina sequestrada conduz à deposição de 

hemosiderina na camada basal da pele e oxidação posterior com agravamento pelo 

aporte de melanina ao local, formando uma mancha evidente e de tratamento rebelde. 

Por isso a grande importância de procedermos drenagem e/ou aspiração desses trombos 

pós escleroterapia. 

Com o método que utilizamos, para o tratamento esclerosante de varicosidades, 

associado a uma boa contenção elástica por tempo adequado, o fenómeno torna-se 

inexpressivo quanto á ocorrência e intensidade desta desagradável complicação. 

 

 

 

RECIDIVAS 
 

As micro varizes não recidivam necessariamente. Apenas se sucedem, 

continuada e irregularmente, em obediência à determinação da sua etiologia 

desconhecida mas de carácter genético, evolutivo e disseminado a que, naturalmente se 

somam factores desencadeantes e agravantes. Há períodos em que se esperam 

exacerbações, como na gestação ou em que há alterações hormonais como seja na 

menopausa. 

 

O doente deve ser esclarecido quanto a esta condição e orientado quanto ao 

modo como proceder em relação a tratamentos futuros. Para fins profilácticos, a cruel 

verdade é que o doente deverá tratar as diversas “safras” de varicosidades na medida em 

que apareçam, o que ocorre, mais cedo ou mais tarde, em praticamente todos os casos. 

 

Há doentes que têm menos necessidade de injecções que outros, e com o passar 

da idade é costume diminuir a motivação estética para o tratamento. Já verificámos, no 

entanto, em doentes acompanhados por mais de vinte anos, que, em alguns deles, com o 

passar do tempo, as microvarizes tornam-se mais resistentes e carecem de maior volume 
e/ou concentração de esclerosante do que anteriormente. 
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