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1. INTRODUÇÃO AO DIAGNÓSTICO
 E TRATAMENTO DA ÚLCERA VENOSA DA PERNA

 CARLOS M. COSTA ALMEIDA

Há doenças que matam e há outras que mortificam as pessoas ao longo de 
anos, sem propriamente as conduzirem directamente a um êxito letal. Mas os 
doentes sofrem, perdem qualidade de vida, perturbam o dia a dia do agregado 
familiar, privam o país de muitas horas de trabalho (e, mesmo quando trabalham 
em sofrimento, fazem-no sem entusiasmo e sem rendimento), sobrecarregam os 
serviços de saúde e consomem-lhes recursos, imensos se os somarmos ao fim de 
muito tempo de padecimento. A úlcera venosa da perna é, sem dúvida, uma delas. 

É a úlcera crónica de perna mais frequente. Continua a sê-lo, mesmo 
depois de se saber melhor como prevenir e tratar as suas duas grandes causas, 
as varizes e a trombose venosa profunda. Mas é preciso que isso seja feito, e 
adequadamente, e muitas vezes não é. A úlcera venosa pode surgir numa perna 
com varizes tronculares ou sem elas, mas traduz sempre um grau avançado de 
insuficiência venosa crónica, associada a refluxo venoso e/ou obstrução venosa, 
na sequência de doença venosa primária, ou secundária, por síndroma pós-
-trombótica. 

Frequentemente não é dolorosa, só o sendo por infecção intercorrente ou 
por isquemia associada, como acontece não poucas vezes nos doentes idosos, 
que é onde ela aparece mais (e mais vezes, já que cada vez se vive mais tempo, 
pelo menos na nossa sociedade). Mas é exsudativa, com tendência para ser 
extensa, incomodativa, resistente ao tratamento, conduzindo os pacientes croni-
camente aos centros de saúde ou de enfermagem, aos médicos particulares 
ou aos hospitais, às consultas externas como às urgências, experimentando 
múltiplas mezinhas e pensos, tratamentos com recomendação científica ou 
nem tanto assim. 

E, ao fim e ao cabo, o que é preciso, sobretudo, é corrigir a insuficiência 
venosa crónica, na medida do possível. E quem se deve encarregar disso? Esta 
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é uma patologia vascular transversal a várias especialidades, desde o médico 
de família, ao cirurgião geral, ao cirurgião vascular, ao dermatologista, até ao 
imagiologista, como se verá no decorrer deste livro. Faz parte da flebologia, que, 
na verdade, deve interessar diversas áreas médicas especializadas, fazendo-as 
sobrepor-se neste campo e que, por isso, deveria, em minha opinião, consti-
tuir uma área de diferenciação, ou de interesse, comum, uma competência, 
reconhecida como tal. Para além dos médicos de família, são seguramente os 
cirurgiões gerais os mais expostos à procura por estes doentes, até por serem 
em muito maior número que os cirurgiões vasculares e estarem largamente, e 
bem, disseminados por todo o território nacional. É, portanto, uma patologia 
que, para além de fazer parte integrante do conteúdo funcional dum cirurgião 
geral, este não poderá descurar, a não ser que circunscrito a um hospital ou 
uma clínica onde possa estar reduzido a lidar com uma patologia muito restrita 
– que não esta. 

Por isso, este trabalho do Capítulo de Cirurgia Vascular da Sociedade 
Portuguesa de Cirurgia, como os anteriores, visa a actualização dos cirurgiões 
gerais nesta matéria. E bem assim de todos os colegas, de várias especiali-
dades, que com ela lidam e, também, dos enfermeiros, que nas unidades de 
internamento, nas consultas externas hospitalares, nos centros de saúde, nas 
clínicas particulares, desempenham um papel muito importante no seu tra- 
tamento. 

Quem ignora o passado dificilmente percebe o presente e não conseguirá 
preparar o futuro. Por isso se começa esta obra com um olhar crítico sobre o 
passado, para se entender o caminho percorrido. Chegados ao tempo actual, há 
que traduzir por alguns números a importância clínica e social da úlcera venosa 
de perna, grande consumidora de horas de trabalho de pessoal de saúde e de 
recursos financeiros e técnicos nesse campo. E, depois, enquadrá-la na doença 
de que faz parte, a doença venosa crónica, e perceber os mecanismos fisiopato-
lógicos de ambas, no sentido de fazer o seu tratamento o mais eficaz e eficiente-
mente possível. Para além de medidas locais e regionais, exercidas umas sobre 
a própria úlcera, outras sobre o membro atingido, como a compressão elástica 
e inelástica, há medidas gerais, sejam a medicação venoactiva e os antibióticos, 
estes quando necessários, sejam os hábitos comportamentais a desenvolver, no 
sentido da redução do efeito do bipedalismo na estase e hipertensão venosas 
na doença venosa crónica. Mantendo-se os factores de risco ao longo da vida, 
essa doença ir-se-á agravando com o decorrer dos anos, tendo como uma das 
complicações possíveis a úlcera de perna. E sendo a esperança de vida cada vez 
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maior, mais doentes com esta patologia se esperam. A única forma de inverter 
esta tendência será tratar atempada e eficazmente a insuficiência venosa crónica 
e fazer a sua profilaxia, e do mesmo modo as situações que secundariamente 
podem cursar com ela. 

O fulcro do tratamento da úlcera venosa é a correcção do que está mal na 
circulação de retorno do membro inferior que a alberga. É importante, antes de 
mais, distingui-la doutras úlceras de causas diversas, e o estudo por ecodoppler 
da circulação venosa é crucial, permitindo perceber que veias estão afectadas, 
em que extensão e de que maneira, por obstrução ou por refluxo, ou por ambos, 
veias profundas, superficiais ou perfurantes. E o tratamento interventivo terá 
de ser planeado de acordo com tudo isso.

Se as veias profundas doentes não permitem uma intervenção realmente 
eficaz, o mesmo não se passa com as superficiais, com um vasto leque de possi-
bilidades, havendo que escolher judiciosamente, entre cirurgia, escleroterapia e 
ablação térmica, as mais apropriadas a cada caso clínico, isoladas ou em combi-
nação. Não adiantará, obviamente, fazer o estudo circulatório prévio para depois 
se fazer sempre o mesmo tratamento a todos os doentes. Em relação às veias 
perfurantes insuficientes, se no caso de simples varizes dos membros inferiores 
se debatem ainda as indicações para o seu tratamento de rotina ou não, no caso 
da úlcera venosa essa discussão esbate-se, focando-se antes sobre a melhor forma 
de as tratar: se a cirurgia, com a vantagem de poder corrigir ao mesmo tempo 
outras anomalias venosas que necessitem de ser corrigidas, se a escleroterapia 
ou a ablação térmica, por radiofrequência ou laser. Em termos de tratamento 
cirúrgico, hoje em dia é a laqueação subfascial endoscópica (SEPS) que se impõe, 
e ela é aqui bem explicada por quem dela tem muita experiência. O mesmo 
detalhe e experiência se encontram na escleroterapia na úlcera, abordando-se 
igualmente as indicações para o tratamento endovascular por termoablação 
com radiofrequência e a sua execução. 

Finalmente, o tratamento das úlceras infectadas, com uma exposição 
também de carácter eminentemente prático por quem há longo tempo as 
trata, manifestando as suas opções pessoais, derivadas dos resultados conse- 
guidos.

Terminando, e como a prevenção é sempre desejável à terapêutica, algumas 
considerações sobre profilaxia primária e secundária da úlcera venosa, para não 
a deixar ocorrer ou impedir o seu reaparecimento, combatendo-se desse modo 
a tendência para o aumento da sua prevalência na sequência do aumento de 
longevidade da nossa população. 
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Trata-se, portanto, dum livro sobre o diagnóstico e tratamento da úlcera 
venosa da perna, que pretende cobrir os aspectos principais do tema, com 
informações de carácter teórico fundamental mas sobretudo prático, escrito por 
quem tem experiência pessoal nos assuntos que versa, e que a quer comunicar 
a todos que com esta patologia se cruzem na sua vida profissional. 
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2. HISTÓRIA DA ÚLCERA VENOSA

 LUÍS SILVEIRA

O tratamento de feridas e úlceras de perna é preocupação de quem tem a 
incumbência de as tratar, desde há mais de 4500 anos. Embora quase todos os 
médicos desde os antigos chineses, cirurgiões ou não, se tenham pronunciado, 
principalmente, acerca da maneira de as tratar, a percentagem de “cura”, se bem 
que francamente melhor que há 200 anos, não é total, sendo a taxa de sucesso 
inferior à conseguida no tratamento de alguns cancros. É uma patologia ingrata 
de tratar e que exige do cirurgião uma dedicação, por vezes penosa, porque os 
resultados não são bons e porque requer muitas horas de trabalho, que só alguns 
têm capacidade de oferecer. Ainda continua atual, embora com menos razões, 
porque evoluímos no conhecimento, a afirmação de Everard Home (1756-1832), 
em 1797, “Tem sido prejudicial para a melhoria do tratamento das úlceras na perna, 
o ter sido universalmente admitido serem os casos mais incontroláveis que se tornam 
objeto da cirurgia; é que são casos em que a maioria dos cirurgiões eminentes são 
muitas vezes conhecidos a falhar em conseguir uma cura;... para desespero do sucesso 
onde muitos falharam, e por seguir um trilho batido, em que tão poucos avanços têm 
sido feitos, as úlceras na perna não são injustamente consideradas como o opróbrio 
da cirurgia.”1 e talvez a de Lorenz Heister (1683-1758) “O tratamento de tais casos 
é geralmente encarado como um ramo inferior da prática; uma discussão desagra-
dável e inglória, onde a maior parte do trabalho deve ser concedido, e pouca honra 
ganha.”2 Mas os casos de sucesso, pela impressionante melhoria da qualidade de 
vida dos doentes, são compensadores do trabalho realizado.

Para além disto, a verificação de Elaine Pina, em 2007, num estudo de 
1424 feridas em 1115 doentes, que “A população estudada pode ser caracterizada 
como idosa, de baixos recursos e sofrendo de doenças crónicas subjacentes. As 
expectativas quanto à cicatrização são baixas.” 3 não vem melhorar o panorama 
do tratamento.
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Mas porque tem havido progressos, tendo como objetivo final a cura da 
úlcera, o Capítulo de Cirurgia Vascular da Sociedade Portuguesa de Cirurgia 
resolveu publicar esta monografia. Para começar, porque não nos esquecemos 
da frase de Bernard de Chartres, filósofo, professor da Catedral de Chartres, 
no séc. XII – Vemos mais alto porque estamos em pé ao ombro de gigantes – e 
divulgada nos países anglófonos pelo célebre Isaac Newton, lembraremos os 
(gigantes) que, antes de nós, se dedicaram ao estudo das úlceras venosas.

É no Su Wen, Tratado de Medicina Interna de Huang Ti (2697-2597 aC), 
o Imperador Amarelo, que encontrámos a primeira referência a úlceras e, por 
curiosidade, sobre a sua “fisiopatologia”. “Quando a transpiração se torna visível e 
se encontra com humidade, haverá erupções na pele e uma condição enfraquecida. 
Se um transpira enquanto (fisicamente) cansado, é suscetível a (maus) ventos 
que causam erupções da pele; e aqueles, se irritou, irá evoluir para feridas... Se a 
atmosfera das (principais) condutas não é harmoniosa com o sistema da carne, 
ela irá causar úlceras e inchaços.”4 Não temos a certeza de que Huang Ti se 
referisse, especificamente, à úlcera venosa.

Sushruta (600 aC), cirurgião indiano que lecionava na escola Ayurveda, 
considerava que “A úlcera (Vrana) que aparece em um leproso (Kushti) ou em 
uma pessoa que sofre de diabetes (Madhu-meha)... deve ser olhada como curável 
apenas com maior dificuldade.”5 e ambas as doenças podem ser causa de apare-
cimento de úlceras da perna.

O primeiro a relacionar as varizes com as úlceras da perna foi Hipócrates 
(460-375 aC), mas não as considera causa e efeito. Era defensor da Teoria dos 
Humores. “O corpo humano contém sangue, fleuma, bílis amarela e bílis negra. 
Estas são as coisas que compõem a sua constituição e causam a sua dor e saúde. 
A saúde é principalmente o estado em que estas substâncias constituintes estão 
em proporção correta entre si, tanto em força como em quantidade, e estão bem 
misturadas.”6 Aconselhava a não fazer incisões em varizes ou tromboflebites, 
pois “Quando uma variz se encontra na parte anterior da perna, e é muito super-
ficial, ou abaixo da carne, e a perna é preta, e parece estar na necessidade de se 
evacuar o sangue a partir dela, tais inchaços não são, por qualquer meio, para 
ser cortados e abertos; porque, em geral, grandes úlceras são consequência das 
incisões, devido ao influxo da variz.”7 (pp. 335). Galeno (129-210) concordou e 
atribuiu a origem da úlcera à bílis negra – “Quando bílis negra penetra na carne, 
ela come a pele circundante, uma vez que é corrosiva, e produz uma úlcera.” 8 –, 
no que foi secundado por Paulus Ægineta (625-690) – “Na maior parte das 
vezes a sua origem deriva de um humor melancólico.” 9 – e por Ambroise Paré 
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(1509-1590) “As varizes desenvolvem-se em pessoas que são melancólicas e que 
se alimentam de carnes melancólicas.”10 –, pois o temperamento melancólico é 
das pessoas em que predomina a bílis negra. Para Guy de Chauliac (1298-1368) 
as causas das úlceras “... são humor malicioso e quantidade aumentada daqueles 
que podem roer e corromper partes do corpo, os quais são gerados por dieta ruim, 
e pelo pecado de todo o corpo, ou qualquer uma das partes, ou seja, é o fígado e 
baço.”11 (pp. 296)

Hipócrates e Galeno, embora não afirmassem ser a causa, consideraram 
a existência de edema, um fator favorecedor do aparecimento da úlcera: Hipó-
crates salientou que “Em pessoas hidrópicas, as úlceras que se formam no corpo 
não são facilmente curadas.”7 e Galeno referiu que “Nem só as úlceras cancerosas, 
mas muitas outras estão associadas com edemas dos tecidos circundantes, que são 
todos sequelas de uma degeneração dos humores, seja ele bílis amarela ou bílis 
negra ou outro venenoso e inútil, ...”.8 Mas Ambroise Paré quando considerou 
“As úlceras que aparecem por causa de qualquer doença, como a hidrópsia, são 
muito difíceis de cicatrizar, assim como as que são acompanhadas de varizes, ...”,10 
para além do edema, estava a considerar a existência de varizes como causas do 
aparecimento de úlceras (consideramos ser esta a primeira referência a varizes 
como causa de úlcera) e fatores de atraso de cicatrização.

A Teoria dos Humores, só no séc. XVIII foi contradita: Benjamin Bell12 
(1749-1806), em 1778, considerou causas locais, como queimaduras e infla-
mação, e doenças gerais, que seriam causas predisponentes, como abcessos, 
doenças venéreas, escrófulas e escorbuto, mas não falou de varizes; John Bell 
(1763-1820), em 1812, que, no livro The Principles of Surgery, escreveu “A causa 
desta debilidade nos membros inferiores, está dependente da postura... e só podem 
ser curadas mantendo o membro na posição horizontal, ao mesmo nível do corpo.” 
relacionando as úlceras, a posição em pé e a existência de varizes, quando 
refere “As úlceras das extremidades inferiores são por vezes causadas por veias 
varicosas, e não podem ser curadas até que a causa seja removida. A operação é 
muito simples, dissecar para baixo e laquear a veia com duas ligaduras, e dividi-la 
entre elas...”13 (pp. 21). John Bell já colocou as varizes como uma das principais 
causas de úlceras e considerava que se fossem tratadas, conseguiriam mais 
rápida cura desta; da mesma opinião foi, em 1815, John Hodgson, que também 
relacionou a existência de úlceras em pernas com varizes “A dilatação das veias 
é frequentemente acompanhada de dor excruciante, e às vezes com inflamação 
da pele e da membrana celular. Esta inflamação ocasionalmente... produz úlceras 
indolentes.”14 (pp. 540) e considerava que esta associação tinha mau prognóstico.
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Loudon15 referiu que os marinheiros tinham, muito frequentemente, 
úlceras da perna por deficiências alimentares, nomeadamente, vitamina C 
(escorbuto) e citou vários autores com a mesma opinião, que relataram casos 
idênticos, entre outros James Lind (1753), Gilbert Blane (1785) e Robert 
Hooper (1825).

Por curiosidade, deixem-nos referir que Henry Cutler, em 1845, ainda 
defendeu uma variante da teoria humoral, a da alteração das secreções, dando 
como exemplo a “úlcera menstrual”. Nas mulheres, a amenorreia provoca úlceras 
de perna como alternativa para uma saída da menstruação, e justifica “Em apoio 
a esta, temos não raro a função uterina suspensa durante a descarga de uma 
úlcera, e não é raro que vamos perceber que nos (que deveriam ser os) períodos 
menstruais da mulher, uma descarga de limpeza da úlcera aumenta. Se o tónus 
uterino for restaurado... a úlcera cicatriza.” e concluía “Se, por conseguinte, é 
verdade no que diz respeito ao útero, logo, deve ser com outros órgãos secretores; 
portanto, é correto considerar que a essência de todos os tratamentos é restaurar as  
secreções.”16

Em 1867, John Gay17 (1813-1885), o primeiro a descrever o trajeto subfas-
cial da grande safena (pp. 22 e 23), para além de considerar as varizes como 
causa da úlcera (pp. 163-165), que tenhamos conhecimento, pela primeira vez:

• fez a distinção entre úlcera venosa e arterial (pp. 161);
• utilizou o termo “úlcera venosa” (pp. 165);
• porque era devida, não só a varizes, mas também a problemas do 

sistema venoso profundo (idem) e descreveu “... ramos comunicantes 
com as veias profundas com muito grande dilatação, sendo cerca de duas 
vezes ou três vezes o seu usual diâmetro... ” (pp. 56), logo, perfurantes 
insuficientes, com reconhecimento da hipertensão intraluminal, mas 
não as reconheceu como etiologia das úlceras da perna;

• o mesmo aconteceu quando referiu “Neste caso também as varicosi-
dades tegumentárias parecem ser associadas com obstrução das veias 
profundas do tronco;... ” (pp. 64), ou seja, reconheceu como causa de 
varizes a trombose venosa profunda, mas não a associou à existência de  
úlceras.

Só em 1917 *, John Homans (1877-1954), descreveu a fisiopatologia 
da TVP, foi o primeiro a demonstrar a relação entre a úlcera da perna e a 

* John Homans, (1917). The etiology and treatment of varicose ulcer of the leg. Surg, 
Gynec, and Obstet; 24: 300, que não conseguimos consultar.
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síndrome pós-trombótica, a recanalização do trombo e consequentes destruição 
valvular e estase venosa, que levaria ao aparecimento da úlcera.18

Voltando alguns anos atrás, devemos lembrar Fabricius Ab Aquapendente 
(1533-1619), que, em primeiro lugar, em 1603, atribuiu a causa das varizes à 
insuficiência valvular “... as varizes atuais são inteiramente devido à dilatação 
das válvulas e veias por retenção demasiado longa e espessamento do sangue nas 
válvulas; uma vez que há ausência de válvulas é de esperar que as veias a inchem e 
dilatem de forma uniforme em todo o seu comprimento.”19 (pp. 48) e Justus Loder 
(1753-1832), que em 1803, no seu artigo Anatomische tafeln20 representou, pela 
primeira vez, as mais importantes veias perfurantes dos membros inferiores. 
Este estudo serviu de base para os que Robert Linton (1900-1979) publicou, 
em 1938,21 acerca das veias perfurantes da perna, resultado dos estudos em 
cadáveres, e da técnica operatória para as laquear, e em 195322, onde demonstrou 
as alterações das veias do sistema venoso profundo e das suas válvulas após 
trombose venosa profunda, para preconizar um novo método de tratamento 
das úlceras, do qual falaremos adiante.

Cockett (1916-2014), em 1955,22 relacionou a localização das úlceras 
(porque são mais frequentes na região medial supra-maleolar, que na lateral) 
com a anatomia venosa da região, por venografia (por Cockett aperfeiçoada) 
mostrou as perfurantes existentes e a localização das válvulas venosas e diagnos-
ticou incompetência destas, demonstrou a destruição valvular pós-trombótica, 
estudou as diferenças de pressão dentro das veias do sistema venoso profundo, 
com os músculos contraídos e relaxados, e a sua repercussão na deterioração 
da pele, que vai originar uma úlcera. Em estudos no cadáver, fez descrições 
anatómicas que colocaram o seu nome nas perfurantes da região medial inferior 
da perna para o arco posterior.

Quanto ao diagnóstico, para além da verificação da existência da úlcera, 
e aqui podemos citar, de novo, Lorenz Heister quando disse “A úlcera é uma 
doença tão bem conhecida de todos, que quando mencionei o nome, seria imper-
tinente ilustrá-lo com uma descrição.”2 (pp. 239), assentava, essencialmente, 
no seu aspeto, cheiro e existência de dor, e muitas vezes confundia-se com o 
prognóstico, quer dizer, com a maior ou menor facilidade em curar. No Sushruta 
Samhita, o primeiro compêndio de cirurgia, escrito pelo indiano Sushruta, em 
600 aC, refere-se que consoante a evolução da vrana (úlcera) o vaidya (cirurgião) 
pode detetar diferentes cheiros, como a arroz com casca frito, óleo de linhaça ou 
óleo de sésamo. “Todos esses odores, marcados por um caráter um tanto duvidoso, 
devem ser considerados como os odores naturais de úlceras, e quaisquer outros 
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cheiros deve ser retidos como o contrário ou não natural.”5 (Vol. I, Cap. XXVIII, 
pág. 267). Também fazia parte do diagnóstico a “auscultação” da úlcera e “Um 
som distintamente audível ou rumor é ouvido nestas úlceras que são encontradas 
cheias de vento.” (Vol. I, Cap. XXIII, pág. 225), pois consideravam que aquelas 
apareciam por desequilíbrio do Váyu, o ar, uma das principais funções fisio-
lógicas, um humor vital. Estas foram as primeiras referências ao diagnóstico 
das úlceras que encontrámos.

Como já dissemos, a maior parte dos médicos dedicaram-se ao tratamento, 
pelo que só quase 1100 anos depois, voltamos a ter referências ao diagnóstico das 
úlceras quando Heister (1743), no seu compêndio, A general system of surgery, 
para fazer o diagnóstico sugeria “... para ter um verdadeiro Conhecimento da 
profundidade e inclinação do “Sinus” e quando está acompanhado de Destruição 
do Osso subjacente, você pode ter que recorrer ao uso da sonda...”2 (pp. 240 e 
241, § VI) e também se refere aos sinais e sintomas possíveis – “Úlcera é dito ser 
benigna, se é recente, e apareceu sem sintomas violentos; se o Pus é de moderada 
Consistência, esbranquiçada, sem Agrura, e sem mau cheiro: Pelo contrário, ela 
é chamada de maligna, se o paciente é fraco, escorbútico, ou um tipo hidrópico de 
corpo. Se o Pus é muito fluido, amargo, fétido, amarelo, castanho, verde ou escuro, 
ou da consistência de banha. A desordem é igualmente perigosa se os pacientes 
sofrem de dor muito intensa ...”2 (pp. 242 § XII).

Guy de Chauliac11 (1890) classificou-as, ainda com base no aspeto e 
odores, em: virulentas e corrosivas, “as que pela sua malícia e aguda virulência, 
mortificando consomem e gastam o membro”; sórdidas e podres, “as que pela sua 
Malícia apodrecem o membro, libertando viscosidade, ou carne mole, da qual sai 
um fumo fétido & cadavérico”; cavernosas e profundas, “as cujo orifício é estreito, 
a profundidade grande & escondida, & a maior parte das vezes, sem dureza & 
calosidade”; as fístulas, “são úlceras semelhantes, com dureza e calosidade”; e as 
gangrenosas, “são grandes, horríveis, das quais os bordos são duros e revirados” 
e, para cada uma indica causas e tratamento (pp. 295).

Só no séc. XX começaram a surgir outros meios complementares de diag-
nóstico. Em 1923, Berberich e Hirsch, relataram a primeira flebografia com 
brometo de estrôncio;20 um ano depois, Sicard e Forestier, pela primeira vez 
utilizaram Lipiodol para fazer a flebografia,20 muito útil para diagnóstico da 
trombose venosa profunda assintomática (pós-operatória); em 1929, McPhe-
eters e Rice realizaram a primeira varicografia;20 Ratschow, em 1930, intro-
duziu a angiografia com contraste solúvel em água;20 em 1938, Cid dos Santos 
demonstrou a utilidade da venografia ascendente para diagnóstico da TVP;20 
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aproveitando estes estudos de Cid dos Santos, Gunnar Bauer, 1940, demonstrou 
por flebografia a relação entre trombose e úlcera e o local da trombose, o efeito 
da anticoagulação na TVP e, em 1942, a importância do estudo flebográfico na 
síndrome pós-trombótica.23 

Zerhouni, em 1980, descreveu a TAC para demonstrar a TVP;20 RNM 
foi introduzida, para diagnóstico da TVP, por Erdman, em 1986;20 e a TAC 
multicorte em 1994, por Stehling.20

Quanto aos ultrassons, devemos referir, em 1961, Stegall e Rushmer, que 
inventaram o primeiro Doppler,20 o qual, para a patologia venosa, seria refinado 
por Sigel, em 1967.20 O ecodoppler foi proposto por Szendro et al, em 1986.20

A oximetria teve como pioneiro, em 1935, Karl Matthes (1905-1962) que 
desenvolveu o primeiro medidor de saturação de O2, para a orelha.24 A oxime-
tria de pulso foi desenvolvida, em 1972, por Takuo Aoyagi e Michio Kishi e 
Susumu Nakajima, um cirurgião, testou, pela primeira vez, o dispositivo em 
doentes e relatou-o em 1975.24 A fotopletismografia, foi descoberta em 2001 
por Kirk Shelley.24

Quanto ao Índice Tornozelo-Braço (ITB), as medições realizadas em extre-
midades inferiores foram primeiramente descritas por Naumann, em 1930. Em 
1950, Winsor foi o primeiro a usar medições ITB em pacientes com doença 
arterial periférica.25 

Para falar do tratamento das úlceras venosas, não podemos deixar de 
começar por falar nos pensos (emplastros) utilizados nas diferentes épocas 
e, porque são indissociáveis e utilizados desde que temos conhecimento, das 
ligaduras. Também referiremos quem preconiza a drenagem do pus, ou melhor, 
quem o refere, pois todos estão de acordo quanto à necessidade de a efetuar.

A primeira referência ao tratamento de feridas, encontra-se na Placa 
Sumérica, escrita cerca de 2100 aC, que diz “No tratamento das feridas, há três 
gestos que devem ser tão antigos como a escrita: lavagem, fazer emplastros e colocar 
ligaduras.” Como se vê, a lavagem tem, desde os primórdios, um papel essencial 
no tratamento de qualquer ferida, bem como o tratamento com ligaduras. Ainda 
sugere alguns medicamentos para as tratar, como esta prescrição – “Juntar: 
borras de vinho seco, zimbro e ameixas, servir cerveja na mistura. Depois esfregar 
a parte doente com óleo, e ligam-se (como um emplastro).”26

A primeira descrição do tratamento dirigido às úlceras dos membros infe-
riores, encontra-se no papiro de Ebers (1550 aC).27 No Capítulo XV, Doenças da 
pele, pág. 92, é aconselhado: “Para expulsar uma Úlcera Fétida quer num Homem 
ou Mulher esfregar o corpo com uma bola feita de Cebolas em Pó. Na Pasta juntar 
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também: Ovo de avestruz; Carapaças de tartaruga; Espinhos-de-acácia-árvore. 
Ungir com a mistura quente. Mas não se canse fazendo isso.”

Sushruta,5 considerava da maior importância a aplicação de ligadura para 
o tratamento eficaz da úlcera, referindo que “Assim uma ferida ou úlcera deve 
ser preparada para a cura, após ter sido totalmente provocada a purificação 
perfeita de ambos seu interior e exterior... Os curativos e ligaduras devem ser 
desatados e mudados a cada três dias no inverno, na primavera e na temporada de 
Hemanta (início do inverno), e em dias alternados no verão e nas chuvas...” “Uma 
ligadura desempenha um papel mais importante (de um emplastro medicinal) 
no que diz respeito à sua cura e eficácia curativa, na medida em que contribui 
substancialmente para a purificação e a cura da úlcera e mantém as articulações 
estáveis. Um emplastro medicinal deve ser aplicado a partir de cima para baixo 
ou numa direção contrária à do cabelo local (Pratiloma) (Vol. I, Cap. XVIII,  
pág. 162).

Para os iatrós (médicos gregos), os curativos deviam ser removidos 
enquanto o tornozelo era regado com água morna. Isto era, principalmente, 
uma lavagem, mas na intenção dos iatrós o próprio calor era essencial, por duas 
razões. Primeiro, acreditavam que ele ia manter a ferida «relaxada», impedindo 
assim «espasmos». Em segundo lugar, foram ensinados que o calor favorece a 
hemorragia, e acreditavam que isso seria benéfico para a úlcera (pág. 153-154).26

Hipócrates (395 aC) sugeria efetuar contenção com dupla ligadura 
para fazer uma compressão firme, após aplicar um penso com várias ervas e 
vinagre.28 Para as úlceras, como para as coleções abecedadas, aconselhava, no 
Aforismo 21, Secção I “Aquelas coisas que necessitam de ser evacuadas devem ser 
evacuadas, no local que tenha mais tendência, pelas saídas mais convenientes.”7  
(pp. 294).

Também Celsus (25 aC-50 dC) preconizou a utilização de cataplasmas e 
ligaduras de linho para tratamento das úlceras varicosas23 (pp. 1), métodos para 
os quais teve a concordância de Galeno.

Avicenna31 também se pronunciou sobre o tratamento da úlcera da perna, 
quando disse ”No tratamento de úlceras, o objectivo é a produção de dessecação, 
por isso a superfície exposta deverá secar.” A cicatrização deve ser induzida, 
primeiro por meio de adstringentes e em segundo lugar “... devem aplicar-se subs-
tâncias acres (ou escarificantes), por exemplo – vitríolo amarelo e verde (cf. “loção 
vermelha”) (sulfato marcial), porque estes ajudam a dessecação e a formação de 
uma crosta sem produzir ainda mais corrosão, e consequente alargamento da 
área da úlcera.” (pp. 522).
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Guy de Chauliac (séc. XIV) tratava as úlceras venosas, principalmente 
as difíceis de cicatrizar, usando ligaduras de linho para compressão, em que 
aplicava um esparadrapo de óxido de chumbo, sulfato de alumínio e potássio 
(adstringente), azeite e água, um precursor da bota d’Unna, que só viria 
a ser introduzida no tratamento da úlcera venosa em 1896, por Paul Unna. 
E uma compressa era embebida em “... pó dessecante de litargírio (fezes de 
ouro, protóxido de chumbo cristalizado), chumbo queimado, tutia (óxido de 
zinco), antimónio, arain brülé (?), giz vermelho, coral e óxido de zinco... ”11  
(pp. 307).

Ambroise Paré10 (séc. XVI) também se pronunciou sobre o tratamento 
das úlceras. “As úlceras simples devem ser exsicadas. As que são acompanhadas 
por muitas complicações, refere citando Galeno, propõem-se três pontos principais, 
que são a urgência, a causa e a coisa sem a qual a doença não podia ser contro-
lada.” A cura deve começar pelo mais urgente, tirar a dor, pela aplicação de 
água quente para drenar a úlcera; depois deve escarificar-se (sangria), para que 
a evacuação dos humores se faça mais facilmente, mas se o doente for sensível 
aplicar sanguessugas; após o que será colocado um emplastro refrigerante  
(pp. 249); seguido de uma ligadura que começa sobre a úlcera, mas abrange 
as partes inferiores e superiores da perna (pp. 258). O Onziéme Livre, Ulceres, 
Fístules et Hemorroides, tem 21 capítulos sobre úlceras, um deles sobre como 
fazer as ligaduras e outro sobre as que têm varizes associadas.

Richard Wiseman32 (1622-1676) preconiza pensos e ligaduras com 
chumbo, após a úlcera estar limpa (pp. 201), e, bem como os cirurgiões ante-
riores a ele, era de opinião que “as úlceras eram ocasionadas por humores acres 
e corrosivos, e apenas podiam ser curadas corrigindo a qualidade dos fluidos 
viciada... ”. Este cirurgião de Manchester considera que a cura das úlceras 
com varizes pode ser real ou paliativa. A real é um método cirúrgico, ao 
qual nos referiremos mais à frente. A cura paliativa consiste em “... vestir a 
úlcera com Digestivos e Detergentes, de acordo se a úlcera é grave ou suja (ou 
fétida), e ao mesmo tempo uma boa ligadura ou uma meia atada para reprimir 
os Humores impactados na Região. Na cura destas Úlceras, se houver Pletora 
(muito pus?), pode ser necessário que o corpo seja purgado, e uma veia aberta.” 
(The Second Book, A Treatise of Ulcers, Chap. XI, Of Ulcers with Varices,  
pp. 200).33

Em 1708, Pierre Dionis (1643-1718), no seu tratado Cours d’Operations 
de Chirurgie, dedica o Capítulo VII às ligaduras, descrevendo, com pormenor, 
o material de que devem ser feitas e a maneira de as colocar. Na pág. 48, refere 
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“... & quando se aplica na perna, começa por uma atadura (volta), passando em 
primeiro lugar debaixo do pé, & subindo rastejando para a parte superior da 
coxa:...”34, técnica que ainda hoje é aplicada.

John Hull (1761-1843), o primeiro a apelidar a TVP de plegmasia dolens, 
sugeriu “Em casos recentes de algodão, ou rolo de flanela corretamente aplicada 
pode ser encontrado suficiente; mas, quando a intumescência é de longa data e 
obstinada, eu preferiria longas tiras de linho, ou algodão,... para a cura de pernas 
ulceradas.”36

Já Thomas Baynton (1761-1820) sugeriu a colocação duma ligadura 
onde se aplicou “... gesso derretido em panela de ferro... O conjunto das partes 
afetadas devem em seguida, ser cobertas com pedaços de chita macia, três ou 
quatro vezes dobrada, e muito uniformemente aplicada; e uma ligadura de cerca 
de chita com cerca de três polegadas de largura, e quatro ou cinco jardas de compri-
mento; ou melhor, tanto quanto for suficiente para envolver o membro do pé até 
o joelho, que deve ser aplicada tão firmemente quanto puder ser suportado pelo  
paciente;... ”38 (pp. 39).

Lorenz Heister37, num artigo publicado em 1805, também se pronunciou 
sobre o penso a efetuar “A úlcera é para ser limpa da seguinte maneira: Em 
primeiro lugar, deve ser drenada; se ele não flui livremente o suficiente por si só, 
deve pressionar suavemente com os dedos; se houver uma Loca profunda, pode 
limpá-la com uma injeção (seringa), ou se o leito está suficientemente exposto, 
com Gaze;”.

A maior parte dos autores preconizou o descanso para tratamento das 
úlceras da perna. Hipócrates (395 aC) recomendava “No caso de uma úlcera, não 
é conveniente estar em pé; mais especialmente se a úlcera está situada na perna; 
mas também não é bom estar sentado ou caminhar. Mas calma e descanso estão 
particularmente indicados.”11 (pp. 325). Ambroise Paré9 estava de acordo com 
Hipócrates, referindo, especificamente, “... não deve ficar em pé nem sentado, 
mas deitado na cama, fazendo exercícios aos braços...” (pp. 259). E John Aikin 
(1747-1822) concordava com ambos, quanto ao descanso necessário para tratar 
a úlcera. “As úlceras das pernas são até agora uma exceção, que uma estrita 
observância do descanso e, uma postura reclinada, o que dificilmente pode ser 
conseguido sem internamento hospitalar, pensa-se ser a circunstância mais neces-
sária para o seu tratamento.”35

Lorenz Heister37, em 1805, colocou em confronto os benefícios do 
descanso e do exercício, para tratar as úlceras da perna, e concluiu por vantagem 
do primeiro.
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Galeno (séc. II), dava importância à alimentação e referiu “O sangue 
(um dos humores) é gerado pela carne, aves, ovos e todos os alimentos que são 
saudáveis e fáceis de cozinhar... O mesmo é verdadeiro para bílis negra, mas as 
circunstâncias são mais complicadas.”30 E, se se lembram da primeira parte, 
este autor considerava a bílis negra a causa das úlceras. Avicenna (980-1037) 
também deu importância a este aspeto, quando referiu que se existem situações 
que impedem a cicatrização de uma úlcera: “Mais alimento nutritivo pode estar 
indicado, de modo a proporcionar resistência aos tecidos e ainda o nutrimento pode 
necessitar de ser reduzido de modo a diminuir a descarga de matéria purulenta 
da úlcera. Portanto, há uma certa dificuldade em ajustar esses objetos contrários, 
para descarga purulenta é debilitante, e o remédio para isso é fornecer alimentos 
mais nutritivos.” “Prescrever poejo sem medo, embora seja certo dá-lo antes 
das refeições e exercício.”31 (pp. 429), e relacionava a quantidade da drenagem 
com a da alimentação do doente “Se uma úlcera ocorre logo depois de ter sido 
curada, precisa de consolidação e está a caminho de se tornar uma fístula. Deve-se,  
portanto, ver a drenagem muito cuidadosamente, e também a cor das bordas da 
úlcera. Se a drenagem aumenta para além de um aumento na quantidade de 
comida, indica a maturação.” (pp. 524). Ambroise Paré, para que tivesse sucesso 
o tratamento, não se esquecia de recomendar um regime alimentar fortalecedor 
e, se necessário, purgantes pelos medicamentos indicados e sangrias10 (pp. 261), 
bem como John Bell, que, em 1812, sugeria “... uma boa dieta, com um pouco de 
vinho;...”13. Já referimos que Loudon15 relatou vários casos de úlceras provocadas 
por escorbuto, cujo tratamento era vegetais frescos e sumo de limão.

Quanto aos métodos cirúrgicos para tratamento da úlcera da perna, 
começaremos por falar de Celsus (25 aC-50 dC), pois, que saibamos, preconi- 
zou pela primeira vez, a cura das varizes com um gancho rombo, a atual 
agulha de crochet28, que só em 1966 foi revitalizada por Muller. Também Galeno 
defendeu esta técnica e é citado por muitos autores, nomeadamente Fabricius 
Ab Aquapendente, que no seu compêndio L’Opere Chirugiche di Girolamo 
Fabritio D’Aquapendente29 dedica dez capítulos do Libro Terzo, Dell’ Ulceri, e 
Fistole às úlceras.

Paulus Ægineta (séc. VII) descreve, nas páginas 406 e 407 do seu 
compêndio Paulus Ægineta on Surgery, uma intervenção para laqueação de 
uma grande veia da coxa, colocando ligaduras na raiz da coxa, a veia fica disten-
dida, faz-se a marcação, eleva-se ligeiramente o membro, nova ligadura acima 
do joelho, incisão sobre a veia onde se fez a marcação, (primeira referência à 
laqueação da grande safena para tratar as varizes) “evacua-se tanto sangue 
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quanto o requerido” (a flebotomia era aceite pela generalidade dos médicos), 
corta-se a veia acima e abaixo junto das ligaduras e excisa-se o trajeto entre 
elas, aplica-se uma compressa com vinho e óleo e segura-se com uma ligadura.9

Ambroise Paré, no Onziéme Livre, Ulceres, Fístules et Hemorroides, na pág. 
269, descreveu como isolar e laquear uma grande veia da coxa, supostamente a 
grande safena, seguindo técnica semelhante à preconizada por Paulus Ægineta, 
mas não concorda com a secção da veia, receando as grandes hemorragias. Foi 
o primeiro a tratar as varizes para curar as úlceras.

Richard Wiseman em 1676, foi também, um dos primeiros a colocar a 
hipótese de tratar a úlcera tratando as varizes que lhe dão origem, porque disse 
“... esta forma não tem sido aceite (que eu saiba) entre nós; nem tenho muitas 
vezes visto que uma úlcera varicosa poderia ser curada cortando o ramo que leva 
à úlcera, havendo comummente mais veias envolvidas nele.” (pp. 200).

Em 1815, John Hodgson14 que, como atrás referimos, relacionou a exis-
tência das úlceras em pernas com varizes, preconizou “... Estas úlceras geral-
mente estão situadas perto do tornozelo, e são invulgarmente intratáveis. Parecem 
depender da condição varicosa das veias, e quando esta é aliviada, as úlceras são 
tão prontamente curadas como úlceras em geral.” (pp. 541), considerando-as de 
mau prognóstico, mas também sugerindo que se as varizes fossem tratadas as 
úlceras curariam mais rapidamente.

Everard Home, em 1797, “ressuscitou” a laqueação da grande safena, 
inicialmente preconizada por Ambroise Paré e a laqueação em dois locais, 
embora sem a seccionar.1 Outros métodos para tratamento das varizes foram 
descritos46: Benjamin Brodie (1783-1862), em 1816, introduzindo uma lâmina 
de bisturi perpendicularmente à pele, junto à veia a tratar, e rodando-a seccio-
nava a veia; Alfred Velpeau (1795-1867) em 1838(?), por via percutânea, com 
uma agulha curva, introduzia um fio rodeando por dentro a veia a laquear e 
dava o nó fora.

John Gay, em 1867, no compêndio On varicose disease of the lower extre-
mities, afirma, categoricamente, que “A cura radical de estas úlceras contempla a 
sua permanente cicatrização;... O princípio do tratamento envolve a destruição de 
quaisquer veias que passam na margem do tecido de pele doente, e, especialmente, 
a partir da própria úlcera; e alívio para a tensão da pele contratada e endure-
cida...”17, mostrando na Plate 5, Fig. 1, da pág. 169, quais os locais a operar. Foi ele 
ainda que descreveu as perfurantes das regiões gemelar e tornozelo (pp. 25, 26).

John Homans (que descreveu o conhecido sinal de Homans para diagnos-
tico da TVP), em 1917, propõe a excisão da úlcera.39 Porquê? Os seus trabalhos 
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permitiram-lhe considerar, essencialmente, dois tipos de úlceras causadas por 
distúrbios venosos: as associadas a varizes da perna, facilmente curáveis com a 
remoção da etiologia (concordando com John Hodgson); e as pós-flebíticas, de 
rápido desenvolvimento, sempre intratáveis, mesmo paliativamente, geralmente 
incuráveis só pelo tratamento das varizes, pelo que advoga a excisão da úlcera.40

Brevemente, podemos lembrar que Trendelenbourg39 (1844-1924), em 
1896, propõe, pela primeira vez, a laqueação da grande safena para tratamento 
das varizes, mas efetuou-a na união do terço médio com o terço inferior da 
coxa, porque tinha medo das hemorragias se a abordasse junto à virilha8. A 
laqueação alta foi preconizada por Georg Perthes (1869-1927), em 1896, e no 
mesmo ano por Jerry Moore (1859-1927).41 William Keller (1874-1959), em 
1905, descreveu a técnica do stripping por invaginação, em 1906, Charles Mayo 
(1865-1939), sugeriu um anel como cabeça do stripper e, em 1907, Stephen 
Babcock substituiu esta por uma oliva na ponta.42

Voltando ao tratamento da úlcera, Robert Linton, em 1938, pela primeira 
vez, propôs a laqueação subfascial das perfurantes por incisão longitudinal 
medial, intervenção utilizada durante mais de 60 anos.20 Esta incisão, que 
consegue melhor acesso às perfurantes da perna, tem o inconveniente de se 
localizar em áreas com lipodermatosclerose, o que torna difícil a sua cicatrização, 
verificando-se complicações da ferida operatória.

Cockett18, no já referido artigo publicado em 1955, considera três grupos 
de incompetência venosa, que podem estar na origem das úlceras da perna: 
Grupo 1, por insuficiência das veias superficiais da grande ou pequena safenas; 
Grupo 2, destruição pós-trombótica das válvulas do sistema venoso profundo; 
Grupo 3, incompetência das veias perfurantes do tornozelo. E propõe “... duas 
coisas: a) excisar o fulcro da incompetência venosa (safenas ou perfurantes);  
b) excisar o “cadinho” (reservatório) de veias do tecido celular subcutâneo (remover 
o arco venoso dilatado que conecta com as perfurantes do tornozelo) e, se neces-
sário, a úlcera em bloco.” Para conseguir a cicatrização da úlcera tentou várias 
técnicas: laqueação da veia profunda, com maus resultados; simpaticectomia 
lombar, que só por si não resulta, a não ser que exista insuficiência arterial e 
ao mesmo tempo seja tratada a causa da insuficiência venosa e confirma as 
conclusões de Linton sobre a aplicação deste método. Também preconizou a 
laqueação extra-fascial das perfurantes insuficientes e a excisão da úlcera.

Em 1953, Eisemann e Malette propuseram a primeira tentativa para 
restaurar a função valvular, produzindo estruturas tipo-válvulas juntando 
pregas em dois locais da parede venosa frente um do outro.20 A evolução foi 
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muito grande até Corcos, que, em 2003, propôs reconstruir uma válvula mono-
cúspide a partir de um retalho de íntima.20 Em 2006, Oscar Maleti, cirurgião 
em Modena, ensaiou também válvulas bicúspides e considerou os resultados 
animadores, porque, embora não tivesse conseguido abolir todo o refluxo, foi 
possível diminuí-lo o suficiente para obter um alívio acentuado nos sintomas.43

O tratamento das perfurantes insuficientes, causadoras de úlceras, teve 
avanços consideráveis. A laqueação subfascial das perfurantes, atrás referida, 
para obviar as complicações da cicatrização das feridas, que aumentam o, já 
por si grande, tempo de internamento, evoluiu para a endoscopia. A laqueação 
subfascial endoscópica (SEPS) é um procedimento minimamente invasivo, 
introduzido por Hauer, em 198520, depois desenvolvido por Fisher e Mozes 
que, no artigo publicado em 199644, fazem uma boa revisão da anatomia e 
objetivos da técnica.

O primeiro exemplo que se conhece de escleroterapia é o de Elsholtz que, 
em 1667, na obra Clysmatica Nova, relata o caso de um soldado portador de 
úlcera da perna muito antiga e rebelde, curada, quase milagrosamente, após uma 
“infusão” de tanchagem praticada numa veia da perna, vizinha da úlcera. Na 
época, não foi encontrada uma explicação minimamente correta para esse facto. 

No século XVII, após a descrição da circulação sanguínea feita por William 
Harvey (1628), dois homens excecionais, Sir Christopher Wren, artista, arqui-
teto e astrónomo, e Robert Boyle, o químico bem conhecido, juntaram a sua 
inteligência e imaginação para, não sendo médicos, contribuírem decisivamente 
para dotar a medicina dum 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 intro-
duziram um tubo ligado a uma seringa para clisteres, fixando tudo com uma 
ligadura. Injetaram então uma solução quente de ópio, e o animal evidenciou os 
efeitos da droga – primeiro indivíduo na História drogado por via intravenosa! 

Ainda no século XVII, há notícia 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. E por essa altura, e 
por esse mesmo método, um ajudante de caça de um nobre alemão entre-
tinha-se a embriagar cães com vinho e aguardente infundidos diretamente na  
circulação...
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Monteggia, cirurgião italiano, em 1813, sugeriu a ideia de “coagular o 
sangue” dum aneurisma, introduzindo no saco um coagulante: álcool, acetato 
de chumbo ou tanino. O cirurgião de Lyon Charles Gabriel Pravaz resolveu 
também, em 1851, “trombosar” os aneurismas arteriais. Para tal efeito aperfei-
çoou uma seringa de injeção 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 injeções de uma solução de percloreto de ferro, obtendo 
alguns resultados, embora pobres. Tentaram outros esclerosantes, como o iodo 
tânico, mas os resultados melhoraram muito pouco. 

A explicação destes insucessos foi encontrada por 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 também na lesão do 
endotélio varicoso conseguida. 

O reaparecimento do interesse pela esclerose de varizes remonta à primeira 
grande guerra mundial. A mistura das populações favoreceu a propagação das 
doenças venéreas como a sífilis. Tratava-se esta, nesse tempo, com numerosas 
injeções intravenosas de Novarsénobenzol, as quais tinham o inconveniente de 
levar a esclerose das veias dos braços. Na falta destas, o médico alemão Karl 
Linser recorria às injeções 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 
injetou sublimado, a 0,5 e a 1%, e, mais tarde, uma solução hipertónica de 
cloreto de sódio. 

Ao mesmo tempo e por motivos idênticos, Jean Sicard (1919) fazia as 
mesmas constatações e aplicava o mesmo princípio no tratamento das varizes. 
Utilizou inicialmente uma solução de carbonato de sódio, mas, como os seus 
resultados não o satisfaziam, mudou para uma solução hipertónica de salicilato 
de sódio. Linser e Sicard tornaram-se, assim, os pais do tratamento esclerosante 
actual. 

Os discípulos destes dois pioneiros desenvolveram este procedimento tera-
pêutico. 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 Sicard, afinou cada vez mais esta técnica 
e as suas indicações. Efetuou a primeira 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. 
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Nos países germanófonos, a esclerose foi lançada por numerosas publica-
ções e várias edições do livro “Varizen, ulcus cruris und thrombose”, a primeira 
em 1976, de Karl Sigg, e foi assim conhecida por muitos médicos. Mas contra-
riamente a Raymond Tournay, 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, tal como ainda hoje se pratica. 
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3. EPIDEMIOLOGIA E FISIOPATOLOGIA
 DA ÚLCERA VENOSA

 CARLOS M. COSTA ALMEIDA

A úlcera venosa da perna é uma manifestação possível da insuficiência 
venosa crónica dos membros inferiores, presente em muitos doentes com varizes 
e que procuram tratamento por isso. Corresponde a cerca de 70% das úlceras 
crónicas de perna. A sua prevalência varia de país para país, ou de estudo para 
estudo, e depende, naturalmente, da prevalência da doença venosa crónica, e 
dos seus factores de agravamento, bem como do modo como ela é combatida 
e tratada.1, 4, 6 

1. Úlcera venosa e doença venosa crónica

A variabilidade da sua presença nos vários estudos, em diferentes regiões 
e países do mundo, terá a ver, antes de mais, com a variabilidade dos crité-
rios para escolha da população estudada. Para começar, com a definição de 
doente portador de doença venosa crónica. Depois, se são indivíduos duma 
consulta de cirurgia vascular, ou duma consulta de medicina geral e fami-
liar, ou de determinadas áreas dum hospital; se constituem grupos em que as 
idades variam, preponderando os mais velhos ou os mais novos, ou um dos 
sexos; ou uma população em que predominam alguns factores de agravamento, 
como os ligados à profissão, por exemplo, ou ao peso corporal, ou aos hábitos 
de vida. Isto é, há um grande número de razões apontadas para que a preva-
lência geral apontada nos múltiplos estudos possa variar de 2,1 a 68%.31 É, em 
geral, considerada maior no sexo feminino (cerca de 10% mais), embora isso 
também não seja verificado em todas as séries. Em termos globais, a preva-
lência da insuficiência venosa crónica em Portugal calcula-se ser de 34,1% no 
sexo feminino e 17,8% no masculino; vai aumentando com a idade, sendo, no 
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mesmo estudo, no intervalo dos 55 aos 64 anos de 58% nas mulheres e 35% nos  
homens.8

A insuficiência venosa crónica dos membros inferiores corresponde a uma 
situação de dificuldade do retorno venoso dos membros inferiores, assentando 
numa insuficiência valvular venosa, a qual leva a aumento da pressão venosa, 
dilatação de veias e estase circulatória no seu trajecto. A insuficiência venosa 
primária resulta duma cedência das paredes venosas, que dão de si, se dilatam, 
conjuntamente com um processo local que torna as válvulas venosas incapazes 
de assegurar a sua função de impedir o refluxo venoso. Na insuficiência venosa 
secundária (síndroma pós-trombótica), a insuficiência teve como origem uma 
trombose venosa que depois se foi mais ou menos recanalizando, com perda 
da função valvular nos segmentos recanalizados, resultado dum processo infla-
matório que incorpora elementos destrutivos e reparadores na sua progressão 
crónica. 

A doença venosa crónica inclui todos os que sofrem da circulação de 
retorno dos membros inferiores, com dificuldade evidente na posição ortostá-
tica, de bipedalismo, posição que, aliás, é a principal responsável por sermos a 
única espécie animal que tem essa doença. O quadro clínico pode variar, com 
sinais e sintomas que podem ser mais ou menos exuberantes. Foi, por isso, 
importante a utilização duma classificação como a CEAP, focando os vários 
aspectos da doença venosa (Clinical, Etiology, Anatomy, Pathophysiology), e 
que exige o estudo dos doentes por ecodoppler. Quando se avalia a prevalência 
da doença venosa crónica, é importante saber que ela pode existir com varizes 
tronculares (C2) e sem varizes tronculares, e que as telangiectasias (C1), tão 
prevalentes na nossa população adulta, sobretudo do sexo feminino, também 
dela fazem parte. Isto apesar de haver autores que as excluem, como os há que 
consideram insuficiência venosa crónica só nos doentes que apresentam edema, 
alterações cutâneas (pigmentação, lipodermosclerose, eczema, no seu conjunto 
formando o que alguns apelidam de dermatite varicosa ou de estase) ou úlceras 
(C3 a C6). Para além desse aspecto clínico descritivo, interessa, na definição da 
doença, saber se é primária, secundária ou até congénita (EP, ES, EC), quais as 
veias doentes, as superficiais, as profundas ou as perfurantes (AS, AD, AP), e os 
mecanismos fisiopatológicos presentes, ou o dominante: refluxo ou obstrução 
(PR, PO, PRO).17, 18

A insuficiência crónica e as varizes primárias assentam numa fraqueza 
da parede das veias que é aparentemente congénita, tendo frequentemente um 
envolvimento familiar, senão hereditário (embora nunca tenha sido até agora 
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identificado um gene relacionado com ela).37, 51 A doença manifesta-se mais 
cedo ou mais tarde na vida, agravando-se ao longo dela, com possível apare-
cimento progressivo das complicações da insuficiência venosa crónica. Esse 
agravamento com o envelhecimento deve-se à exposição continuada ao efeito 
de vários factores de risco, surgindo alguns com a idade mais avançada, como 
o reumatismo ou as artroses dos membros inferiores, que diminuem a capaci-
dade de deambulação dos pacientes. Em particular a artrose do tornozelo, que, 
reduzindo a mobilidade desta articulação, bloqueia a acção dos músculos da 
perna e limita desse modo o funcionamento da bomba venosa da perna, o que 
também acontece em situações de falta de força desses músculos. Para além, 
naturalmente, da simples falta de exercício, derivada duma vida mais sedentária 
ou da permanência forçada por longos períodos numa cadeira, e que pode levar 
até a algum grau de atrofia muscular.11, 15, 27, 41, 43, 46 

É curioso e importante notar que há notórias semelhanças clínicas entre 
a insuficiência venosa crónica primária e a secundária, sendo o tratamento de 
ambas largamente limitado a fornecer terapêutica médica e suporte elástico 
para o resto da vida do doente mas, ao mesmo tempo, marcadas diferenças 
anátomo-fisiopatológicas entre as duas situações (insuficiência na primeira, 
oclusão e/ou insuficiência na segunda). É, por isso, muito importante estudar 
cada doente, analisando a existência e localização de refluxo venoso, e avaliar 
das possibilidades de intervir a fim de o eliminar. 

Não são conhecidas as causas para a debilidade parietal venosa dos indi-
víduos com tendência para desenvolver doença venosa crónica, nem de ela se 
manifestar em todo o sistema venoso superficial, superficial com loca apone-
vrótica própria (veias safenas) ou perfurante dos membros inferiores, ou apenas 
nalguns segmentos dele, sem ordem precisa de aparecimento. Mas admite-se 
que essa fraqueza esteja relacionada com alterações na estrutura e composição 
da parede das veias, com desorganização da camada muscular, de que resulte 
redução da sua capacidade de contracção e do seu tónus, com diminuição de 
elasticidade e aumento da distensibilidade parietal.3, 19, 30, 31 

Há, depois, factores de risco, ou desencadeantes, como, para além da limi-
tação da bomba venosa da perna já atrás referida, no sexo feminino a gravidez e 
a toma de contraceptivos orais e de hormonas de substituição pós-menopausa; a 
permanência habitual em pé durante muito tempo, sem grandes deslocações (na 
génese das varizes primárias estão sempre associadas a debilidade da parede das 
veias e a força da gravidade); a exposição continuada ao calor com incidência nos 
membros inferiores; o peso corporal elevado (aumenta a dificuldade de retorno 
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venoso, os doentes caminham mais com as ancas do que com os tornozelos, 
limitando assim a bomba venosa da perna).2, 3, 5, 16, 20, 21, 22, 24, 28, 42, 47, 48

2. Epidemiologia da úlcera venosa

Tudo isto tem também a ver, naturalmente, com a úlcera venosa, que surge 
acompanhando o agravamento da doença venosa crónica (C5 e C6). Pode-se 
definir “úlcera” simplesmente como uma descontinuidade duma superfície epite-
lial.23 A úlcera de causa venosa varia em prevalência com os mesmos factores 
de risco das varizes e, portanto, aumenta com a idade, sendo maior sobretudo 
depois dos 60 anos. É mais frequente nas mulheres que nos homens (3:1) nos 
países ocidentais, e mais nos homens que nas mulheres nos países do norte de 
África (provavelmente pela posição acocorada frequente das mulheres no seu 
trabalho, e não em pé). No entanto, há séries ocidentais em que é, globalmente, 
mais frequente no sexo masculino, sendo que, como as mulheres vivem mais do 
que os homens, nos registos de doentes costumam aparecer mais mulheres que 
homens. Nas sociedades ocidentais a prevalência geral calcula-se em cerca de 
0,3 %,12 mas como por cada uma aberta há três ou quatro fechadas, a frequência 
de C5 e C6, em conjunto, será de aproximadamente 1%. No estudo de Bona,33 
0,2% da população dos 30-39 anos tinha uma úlcera venosa cicatrizada (C5), 
enquanto na faixa dos 70-79 essa percentagem subia para 2,4%. Em Inglaterra, 
a prevalência geral é de 1,69%, e maior nas mulheres. Calcula-se que 1% da  
população ocidental venha a ter alguma vez uma úlcera da perna,40 e a preva-
lência tem aumentado, porque a esperança de vida aumentou. Mas devemos 
pensar que esse aumento poderá ser compensado, ou até revertido, se melho-
rarem os cuidados preventivos em relação com a doença venosa crónica e com a 
trombose venosa profunda, e se se tratarem ambas adequada e atempadamente. 
Depois duma úlcera venosa que cicatriza, calcula-se em 10% a taxa de recidiva 
anual. 

A prevalência em Portugal estimava-se, em 2005, em 1.4 por 1000 habi-
tantes, semelhante entre homens e mulheres, mas agravando-se, como esperado, 
com a idade, mais no sexo masculino (6,5 e 4,9/1000, em homens e mulheres, 
respectivamente).36 Dizendo de outro modo, segundo esse estudo cerca de 14000 
cidadãos sofriam desta patologia a cada momento no nosso país. Aparentemente 
não há razões para que a prevalência em Portugal seja diferente da dos outros 
países da Europa ocidental.
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Em resumo, podem-se apontar dados de prevalência da úlcera venosa no 
mundo desde 0,3% a 12,5%, originários de múltiplos estudos.40 Estes números 
variam globalmente pelas mesmas razões que para as varizes mas, sobretudo, 
por uma variabilidade no seu diagnóstico (C5 e C6), que em termos de rastreio 
tem de ser proactivo, sendo uma patologia caracteristicamente com poucas 
queixas subjectivas. Na realidade, a úlcera venosa só dói em duas situações: 
quando está infectada e quando se associa a isquemia do membro inferior em 
causa. À medida que avança na idade, maior é a possibilidade de o doente com 
insuficiência venosa crónica dos membros inferiores desenvolver uma úlcera 
venosa numa perna, e associá-la a isquemia aterosclerótica desse membro, 
mesmo que subclínica. Esta isquemia irá, por um lado, produzir dor local na 
úlcera, por outro, dificultar a sua cicatrização. Na úlcera venosa infectada, o 
tratamento antibiótico resolve a infecção embora não contribua directamente 
para a cicatrização, em contraste com uma úlcera isquémica infectada, em 
que por regra é necessário corrigir a isquemia para se conseguir debelar a  
infecção.13, 15, 31

3. Fisiopatologia da úlcera venosa

As úlceras venosas da perna estão sempre relacionadas com hipertensão 
venosa ambulatória mantida no membro inferior atingido, causada por insufi- 
ciência valvular e refluxo, com ou sem obstrução, das veias superficiais, profundas 
ou perfurantes, isto é, epifascial, subfascial ou transfascial, as mais das vezes de 
forma combinada.6, 10, 25, 32, 45, 50 Podem, ocasionalmente, ocorrer sobre uma variz 
largamente distendida da perna, sem perfurantes incompetentes, e essas são as 
verdadeiras úlceras varicosas. Mais comumente, uma ou mais veias perfurantes 
são incompetentes nas pernas ulceradas, juntamente com a incompetência da 
safena.31, 50 Nas síndromas pós-trombóticas predominam a oclusão ou a insufi-
ciência valvular decorrente da recanalização das veias profundas trombosadas. 
Há estudos que mostram os doentes com úlcera venosa crónica com 41% de 
prevalência de trombofilia, taxa muito mais alta que na população geral mas 
perto da atribuída a doentes com história de trombose venosa profunda. Sem 
terem esta história, nem mostrarem nenhum tipo de refluxo venoso carac-
terístico, poderá, no entanto, suspeitar-se nessas situações duma síndroma 
pós-trombótica subclínica. Nos doentes com doença venosa crónica e idade 
inferior a 50 anos há quem aconselhe fazer o rastreio duma trombofilia, de 
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modo a estratificar o risco trombótico individual e assim permitir atempadas 
profilaxia e terapêutica antitrombóticas.7, 26

Mas o mecanismo fisiopatológico íntimo das lesões cutâneas presentes 
na insuficiência venosa crónica, e que culminam com a ulceração, ainda não 
é perfeitamente conhecido. Parece resultar da hipertensão venosa e da estase 
circulatória, as quais condicionam uma mistura complexa de inflamação e alte-
rações microcirculatórias conduzindo a uma função celular alterada.34, 35, 38, 39, 45

A hipertensão venosa mantida parece ser o factor iniciador de alterações 
na microcirculação que levam a lesões na pele e à sua ulceração. Uma hipótese 
fisiopatológica mais aceite é que leucócitos fiquem presos nos capilares e da sua 
adesão à parede endotelial resulte a sua activação, a qual provoca a libertação 
de enzimas proteolíticos e moléculas inflamatórias, como citoquinas e radicais 
livres, com efeito destrutivo nas membranas celulares lipídicas, em estruturas 
proteicas e em vários componentes do tecido conjuntivo. O endotélio venoso 
parece, assim, representar um papel activo neste processo, que reveste caracte-
rísticas inflamatórias e que conduz primeiro a remodelação fibrosclerótica da 
pele e depois à sua ulceração.

Nessa activação leucocitária intervém também a pressão tangencial (shear 
stress), que é função da velocidade circulatória. Com a redução desta, na estase 
circulatória, a pressão tangencial diminui e os leucócitos aderem às paredes 
endoteliais, activam-se e, por fim, transmigram para o tecido perivascular (à 
volta dos capilares e das vénulas pós-capilares). Este, para além de infiltrado por 
leucócitos, está cheio dum líquido que é rico em proteínas e glicoproteínas, e 
que outrora se chamava de “fibrin cuff ”. E têm sido observadas acumulações de 
eritrócitos e agregados de plaquetas, quer dentro do lúmen dos capilares quer 
no seu espaço circundante. 

Estes doentes possuem altos níveis de VEGF (vascular endothelial growth 
factor). O exsudato da sua úlcera venosa inibe o crescimento de células endote-
liais, e parece possível que produtos de degradação daquele factor, e de outros, 
possam estar relacionados com esse efeito. Também se tem descrito, consistente-
mente, na matriz extracelular da pele que rodeia a úlcera, a presença aumentada 
de metaloproteinases (MMP), que terão envolvimento quer na reacção infla-
matória quer na remodelação do tecido cutâneo no sentido da fibrosclerose.29

Quer dizer, o desenvolvimento de dermatite venosa e de úlcera venosa tem 
como eixo fulcral uma reacção inflamatória que se origina em forças hemodi-
nâmicas tais como a hipertensão venosa, a estase circulatória e alterações da 
pressão tangencial. Esta reacção inflamatória perpetua-se a si própria, condu-
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zindo a uma remodelação liposclerótica dos tecidos cutâneos (lipodermoscle-
rose), e pode terminar na sua ulceração.

O leito da úlcera venosa consiste em tecido necrótico e exsudato infla-
matório com vários graus de proliferação fibroblástica e de cicatrização. Os 
bordos são compostos por células epidérmicas tentando migrar para dentro 
para cobrir o tecido de granulação e conseguir a cicatrização. Esta será lenta 
ou inexistente quando a irrigação sanguínea for insuficiente para fornecer o 
oxigénio e os metabolitos adequados para o crescimento do bordo epitelial e do 
tecido de granulação da base. Será igualmente deficiente enquanto a hipertensão 
venosa se opuser ao processo de reparação tecidular. A cicatrização pode ser 
também inibida por outros factores como infecção, diabetes ou o efeito anti-
-inflamatório de terapêutica esteróide, e, ainda, falta de vitamina C, anemia ou  
malnutrição.31
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4. DIAGNÓSTICO DA ÚLCERA VENOSA

 LUÍS FILIPE PINHEIRO
 NATÁLIA SANTOS
 CONCEIÇÃO MARQUES 

1. Introdução

A úlcera de perna não é uma doença em si mesma, mas uma manifestação 
de uma patologia subjacente, que deve ser corretamente identificada de modo 
a ser aplicado o tratamento apropriado. Por este motivo um diagnóstico dife-
rencial etiológico é fundamental, diferenciando-se a úlcera de causa venosa de 
outras úlceras de perna (Fig. 1). 

Figura 1

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DA ÚLCERA DA PERNA

Doença vascular
Venosa: Síndrome Pós-trombótica, varizes, refluxo venoso crónico
– Arterial: isquemia, fístula arteriovenosa, trombose, embolismo, displasia, 

tromboangeíte obliterante, aneurisma, microangiopatia, arteriopatia hiper-
tensiva

– Linfática: linfedema
– Vasculite

Doença neuropática
– Neuropatia periférica – diabetes, álcool, medicação, hereditária
– Neuropatia central – tabes dorsalis, mielodisplasia, seringomielia, polio-

mielite, esclerose múltipla
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Doença metabólica
– Neuropatia periférica – diabetes, gota, amiloidose, calcifilaxia, porfiria, 

hiper-homocisteínemia

Infeção
– Bacteriana, virusal, fúngica, protozoar

Outras doenças da pele e do tecido conjuntivo
– Pioderma gangrenosum, necrobiose lipoídica, sarcoidose, dermatite bolhosa

Doença hematológica
– Anemia de células falciformes, talassemia, policitemia vera, leucemia, 

trombocitemia, linfoma, mielodisplasia
– Perturbações da coagulação

Neoplasias
– Ca. basocelular e espinhocelular, melanoma, angiossarcoma, linfoma 

cutâneo, papiloma, queratoacantoma

Fatores externos
– Lesão térmica e química, pressão, radiação, trauma, alergenos

Doença autoimune/reumatóide
– Artrite reumatóide poliarterite nodosa, lúpus, granulomatose de Wegner, 

doença de Behcet, crioglobulinemia

Medicamentosa
– Hidroxiureia, leflunomida, metotrexato, halogenados, dicumarínicos, 

ergotamina, citostáticos

(Modificado de Dissemond J, Korber A, Grabbe S. Differential diagnosis of leg 
ulcers. J Dtsch Dermatol Ges 2006;4:627-34)

A úlcera venosa é definida na literatura como uma efração da pele que 
ocorre entre o joelho e o tornozelo e que não cicatriza de forma espontânea, 
persistindo por mais de quatro a seis semanas, ocorrendo nas zonas afetadas 
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pela hipertensão venosa que lhe está subjacente. Esta patologia é responsável 
por cerca de 60 a 80% das úlceras da perna.

Na classificação CEAP (Quadro 1), a úlcera venosa corresponde ao grau 
mais severo da classificação clínica (C6) estando-lhe subjacente as alterações 
englobadas nas restantes classes (Figs. 2, 3, 4). A estas manifestações estão 
associados os sintomas habituais desta patologia, como as cãibras, dor, cansaço 
e pernas pesadas.

Quadro 1 – Classificação CEAP da úlcera venosa
Clínica (C)

Classificação Descrição
C0 Sem sinais visíveis ou palpáveis de doença venosa
C1 Telangiectasias ou veias reticulares
C2 Veias varicosas
C3 Edema

C4a Alterações ténues da pele – pigmentação, eczema
C4b Alterações severas da pele – dermatosclerose, atrofia branca
C5 C4 e úlcera cicatrizada
C6 Alterações da pele com úlcera ativa

Para se proceder ao correto diagnóstico da úlcera venosa, há que abordar 
o doente de um modo global, devendo a avaliação iniciar-se por uma deta-
lhada história clínica, com identificação dos fatores de risco de doença venosa 
e suas causas, um exame físico geral dirigido à úlcera e ao membro afectado e 
à exclusão de outras morbilidades associadas a insuficiência arterial. O diag-
nóstico da úlcera venosa é essencialmente clínico; contudo, por vezes torna-se 
necessária a realização de exames complementares de diagnóstico/investigação 
que ajudem a esclarecer e a confirmar o diagnóstico de doença venosa e orientar 
o seu tratamento etiológico, nomeadamente no que diz respeito à prevenção 
de recidivas da úlcera.

Apresenta-se a seguir, dum modo sistematizado, como proceder ao diag-
nóstico da úlcera venosa em três fases: história clínica, exame físico e exames 
complementares de diagnóstico.
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2. História clínica

Na anamnese dum doente com úlcera da perna devemos identificar os 
fatores de risco potencialmente relacionados com a doença venosa. 

• História da úlcera 
 Tempo de evolução; antecedentes de úlcera e tempo de cicatrização.

• Identificação de condições que sugiram doença venosa associada:
História prévia ou concorrente de trombose venosa profunda dos 
membros inferiores;
História familiar de úlcera da perna;
Presença de veias varicosas ou seu tratamento;
História de tromboflebites;
Cirurgias prévias, trauma ou fraturas do membro;
Dor torácica, hemoptises ou embolia pulmonar prévia;
Profissão/atividades sedentárias (alterações da função da bomba 
muscular)
Obesidade;
Multiparidade;
Sintomas de doença venosa – cãibras, pernas pesadas, dor em queima-
dura nas pernas, prurido, fadiga; agravamento destes sintomas com a 
pendência do membro e aliviam com a sua elevação.

• Excluir doença arterial associada
Claudicação intermitente
Antecedentes de doença cardiovascular e acidentes vasculares cerebrais

3. Exame físico

3.1. Inspeção da úlcera e do membro afetado

A inspeção da úlcera e do membro inferior distal (Figs. 2, 3, 4) constitui 
um dos principais meios de diagnóstico clínico e etiológico das úlceras da perna, 
pois, segundo a sua etiologia e as consequências fisiopatológicas teciduais da 
mesma, a localização da úlcera e os sinais acompanhantes são muito caracte-
rísticos (ver fluxograma em apêndice).
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Localização da úlcera
A úlcera venosa localiza-se em geral anteriormente ao maléolo interno e 

área pré-tibial, no terço distal da perna.

Características da úlcera
A úlcera venosa apresenta, geralmente: 

 

 – Bordos irregulares, planos;
 – Exsudato intenso a moderado; 
 – Presença de tecido de granulação;
 –  Sem dor ou dor ligeira ao toque (a menos que 

infetada)

Figura 2 – Úlcera Venosa

Características do membro
Presença de sinais de hipertensão venosa associada:

 
 –  Telangiectasias, veias reticulares, dilatações vari-

cosas, corona phlebectatica
 –  Estigmas de tromboflebite prévia – inflamação, 

cordão venoso palpável
 – Edema duro
 –  Alterações crónicas da pele – eczema, hiperpig-

mentação, atrofia branca, lipodermatosclerose
 – Calor local
 – Estigmas de úlcera cicatrizada
 – Perna em garrafa de champanhe invertida

Figura 3 – Úlcera Venosa
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Figura 4 – Úlceras Venosas

3.2. Avaliação física

3.2.1. Geral – Devemos registar:

– Peso do doente e altura – índice de massa corporal
– Medição da tensão arterial
– Auscultação pulmonar e cardíaca; avaliação abdominal (presença de 

massas?)

3.2.2. Específica

Avaliação da circulação arterial

Este constitui um dos principais itens a ser avaliado, tendo como fim não 
só o diagnóstico diferencial da úlcera venosa com a úlcera arterial, mas também 
avaliar o componente isquémico que pode associar-se à ulcera venosa, e que 
poderá condicionar o grau de contenção elástica a aplicar para controlar a 
hipertensão venosa subjacente. 
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De seguida são apresentados os testes não invasivos mais frequentemente 
aplicados aquando do diagnóstico da úlcera venosa. 

• Palpação dos pulsos femoral, poplíteo, tibial posterior e pedioso, consi-
derando a simetria com o membro contralateral e qualidade do pulso;

• Avaliação qualitativa do pulso com doppler ultrassónico contínuo 
(Fig. 5).

As características das ondas de pulso audíveis dão-nos informação acerca 
da qualidade do fluxo arterial e possível insuficiência associada.

    
Figura 5 – Exame com doppler

Interpretação
– Pulso trifásico – normal.
– Pulso monofásico – traduz estenose arterial severa ou oclusão.

• Avaliação do índice de pressão tornozelo-braço (IPTB)

Este índice é um teste não invasivo que utiliza um esfigmomanómetro e um 
doppler ultrassónico contínuo, e tem por objetivo identificar ou excluir doença 
arterial periférica no membro inferior a ser avaliado. Consiste na medição da 
pressão arterial sistólica na artéria braquial e a nível do tornozelo.
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IPTB = PA tornozelo/PA braquial

Razão entre a maior pressão arterial sistólica no tornozelo (artéria pediosa ou 
tibial posterior) (Fig. 7) e e a maior pressão arterial sistólica braquial (Fig. 6) 

(medição em ambos os braços)

 
 Figura 6 – Pressão braquial Figura 7 – Pressão no tornozelo

QUADRO 3 – Interpretação

IPTB Significado
0.97-1.3 Fluxo arterial adequado. 
0.75-0.9 Insuficiência arterial ligeira
0.4-0.75 Insuficiência arterial moderada

<0.4 Insuficiência arterial severa
> 1.3 Sugestivo de calcificação arterial (mediocalcinose)

O uso do doppler contínuo ultrassónico e a avaliação do IPTB é, atual-
mente, considerado obrigatório na avaliação da úlcera da perna. Embora um 
IPTB de 0.8 possa ser útil como valor de corte arbitrário para considerar a 
contenção elástica de alta compressão no membro afetado por uma muito 
possível úlcera venosa, não tem valor para caracterizar a sua natureza, arterial 
ou venosa. Na prática, é raro encontrarmos úlceras do membro inferior de causa 
exclusiva arterial com IPTB acima de 0.5; valores baixos de IPTB indicam-nos 
sobretudo que teremos uma redução nas nossas opções terapêuticas e um atraso 
na cicatrização duma úlcera da perna, independentemente da sua etiologia. Este 
facto está a tornar-se cada vez mais frequente devido ao envelhecimento da nossa 
população e à insuficiência arterial associada ao fenómeno de envelhecimento.
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• Oximetria transcutânea (TcPO2)

A oximetria transcutânea consiste na avaliação da tensão cutânea de 
oxigénio mediante o uso de um elétrodo que avalia a oxigenação da pele. É 
particularmente útil em estados avançados de arteriopatia dos membros infe-
riores, para avaliar a isquemia cutânea. Tem um valor preditivo para a cica-
trização espontânea, quando as pressões obtidas estão acima dos 30 mm Hg, 
sendo expectável uma má evolução cicatricial para valores abaixo de 10 mm Hg.

Este teste tem interesse, sobretudo, nas úlceras de causa arterial e pé diabé-
tico, avaliando o seu potencial de cicatrização, ou para a definição do nível de 
uma amputação, sendo pouco utilizado na avaliação diagnóstica etiológica da 
úlcera da perna.

4. Exames complementares de diagnóstico

Não fundamentais para o diagnóstico da úlcera venosa, ajudam, no entanto, 
a esclarecer e a confirmar o diagnóstico de doença venosa e a orientar o seu 
tratamento etiológico. Permitem um mapeamento do sistema venoso super-
ficial e profundo e das zonas afetadas pela insuficiência valvular, auxiliando 
no tratamento cirúrgico da hipertensão venosa, tendo em vista, sobretudo, a 
prevenção de recidivas da úlcera.

4.1. Ecodoppler periférico

O ecodoppler periférico é uma combinação duma ultrassonografia em 
modo-B e doppler pulsátil, permitindo a avaliação simultânea, numa imagem 
bidimensional, de vasos e do seu fluxo, assim como dos tecidos adjacentes. 
Neste momento este exame é considerado o ”gold standard” dos exames não 
invasivos na patologia vascular periférica, permitindo identificar e localizar, no 
sistema venoso superficial e profundo dos membros, alterações fisiopatológicas 
(obstruções e/ou refluxos). O ecodoppler tem acuidade semelhante à flebografia 
na identificação dos refluxos venosos por insuficiência valvular, e permite avaliar 
a progressão da doença venosa e a sua resposta aos tratamentos instituídos, 
nomeadamente cirúrgicos.

A sua utilização não está preconizada para o diagnóstico duma úlcera 
venosa, a não ser em situações de difícil objetivação clínica, permitindo confirmar 
a presença de obstrução venosa ou incompetência valvular como causas da 
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hipertensão venosa, sendo usado, sobretudo, para planeamento de procedimentos 
ablativos (sejam de que tipo forem), não sendo necessário quando não esteja 
considerada esta atitude.

4.2. Flebografia 

É uma técnica laboriosa, e que recorre ao uso de contraste. É cada vez 
menos usada, tendo sido substituída pelo ecodoppler na avaliação de rotina da 
doença venosa. A flebografia tornou-se um exame de segunda linha, ficando 
reservada para casos de difícil interpretação.

4.3. Ressonância magnética venosa

É o exame mais sensível e específico para a avaliação do sistema venoso 
profundo e superficial dos membros inferiores e pélvis, área esta por vezes não 
acessível por outros meios de estudo. A ressonância venosa é particularmente 
útil, porque permite ajudar a detetar causas não vasculares de dor e edema das 
pernas, quando a apresentação clínica, erroneamente, sugere insuficiência ou 
obstrução venosas.

4.4. Fotopletismografia 

É um estudo venoso hemodinâmico que avalia o preenchimento capilar 
durante o exercício. Um aumento do preenchimento capilar torna-se um indi-
cador objetivo de refluxo venoso, e consequentemente, de veias incompetentes. 
Pode usar-se no seguimento de candidatos a cirurgia de varizes, antes e depois da 
cirurgia, avaliando a repercussão hemodinâmica venosa do tratamento instituído.

4.5. Outros exames

– Biopsia da úlcera

Toda a úlcera da perna que não responde após três meses de tratamento, 
ou é considerada suspeita, deve ser biopsada para excluir malignidade, doenças 
do tecido conjuntivo ou vasculite.

No caso de malignidade, esta pode ser a causa primária da úlcera da perna 
ou, mais raramente, a sua consequência (pouco frequente, mas possível), numa 
úlcera venosa de longa duração, sendo nestes casos o carcinoma espinhocelular 
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a neoplasia mais frequente. Estas úlceras malignizadas, geralmente, têm longa 
duração, aspeto hipertrófico ou hemorrágico, bordos irregulares e são pratica-
mente indolores.

	   Figura 8

A colheita de tecido para biopsias deve ser realizada ao nível do leito da 
úlcera e do seu bordo, abrangendo a transição para pele normal adjacente.

– Tempo de preenchimento venoso
– Débito venoso máximo
– Fração de ejeção da bomba muscular

Estes últimos exames referidos, sofisticados, não têm interesse para o diag-
nóstico da úlcera venosa, estando reservados para estudo dirigido e específico 
da doença venosa.

5. Resumo

A úlcera venosa é a manifestação mais severa da insuficiência venosa 
crónica, e o seu tratamento depende dum correto diagnóstico etiológico, para 
o qual a clínica, com uma adequada colheita de dados na história clínica e um 
exame físico dirigido, sobretudo para exclusão dum componente de insufi- 
ciência arterial associado, mediante a realização do IPTB, é suficiente. Os exames 
complementares de diagnóstico ficam reservados para situações de diagnóstico 
diferencial difícil com outras entidades. 
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APÊNDICE
Algoritmo de atuação no diagnóstico da úlcera venosa

Adaptado de “Australian and New Zealand clinical practice guideline for prevention and management of venous leg ulcers”

 	   

	  
História	  clínica	  	  
. doença venosa 
. história familiar de úlcera de 
  perna 
. alteração da função de bomba 
  muscular 
. cirurgia ou trauma da perna           
. antecedentes de TEP 
. ortostatismo prolongado 

	  

. varizes 

. flebite 

. obesidade 

. multiparidade 

. antecedentes de TVP 
	  

. medicação 

. história psicossocial 

. comorbilidades 

. qualidade de vida 

. nutrição 

. dor 

História	  da	  úlcera	  
. tempo de evolução 
. antecedentes de úlcera e tempo de  
  cicatrização 
. tempo livre de úlcera 
. tratamentos prévios 

E
X
A
M
E
	  O
B
JE
CT
IV
O
	  

	  	  	  	  	  Úlcera	  venosa	  (	  UV	  )	  
Alterações associadas	  
.  edema duro acastanhado 
.  pigmentação (depósitos de hemossiderina) 
.  lipodermatosclerose  (pele endurecida ) 
.  tecido cicatricial 
.  varizes 
.  pilosidade mantida 
.  atrofia branca  (áreas de pele intacta ) 
.  eczema venoso  
.  perna em “garrafa de champanhe invertida” 
.  maceração da pele e prurido 
.  sinais inflamatórios 
Localização e características 
.  anterior ao maléolo interno 
. 1/3 inferior da perna pré-tibial 
.  bordos planos e irregulares 
.  tecido de granulação 
.  exsudato intenso a moderado 
.  pode ter um odor  
Dor 
. indolor ou moderadamente dolorosa 
. aliviada pela elevação do membro 

	  	  Úlcera	  arterial	  (UA	  )	  
Alterações associadas 
. edema presente se  
  infecção 
. pele fina, luzidia, sem 
  pelos.  

. pele fria ao toque 

. palidez 

. ausência/diminuição de 
  pulsos 

Localização e características 
.  bordos demarcados           . exsudato minimo 
.  fundo fibrinóide                   . tendência para infecção 
.  tecido de necrose               
Dor 
. claudicação ou dor em repouso 
. Agrava com elevação do membro 

	  	  	  	  	  	  	  	  Úlcera	  atípica	  
. poucas ou nenhumas características de UV ou UA 
. dor extrema 
. edema 
. aspecto e distribuição atípicas 
. suspeita de malignidade 
. úlcera que não cicatriza em 3-6 meses ou se agrava 
  apesar do correcto tratamento	  
	  

E
X
A
M
E
S	  

D
IA
G
N
Ó
ST
IC
O
	  

en
via
r	  

T
R
A
T
A
M
E
N
T
O
	  

1	  

Doente	  com	  úlcera	  de	  perna	  

H
IS
T
Ó
R
IA
	  

O
B
SE
R
V
A
ÇÃ
O
	  

Não invasivos 
. palpação dos pulsos/doppler 
. indice tornozelo braço (ITB ) 
. Rx 
. zaragatoa da ferida 

. ecodoppler arterial / venoso 

. fotopletismografia 

. O2 transcutâneo  

. oximetria de pulso 

Outros exames 
. análises sanguíneas 
. biopsia da úlcera 
. ressonância magnética 

	  2	  
	  3	   	  4	  . ITB < 0,8 ou >1,2  

. úlcera atípica ou arterial 

. ITB  0,8- 1,2 

. Caracteristicas venosas 

. Usar classificação CEAP 

Referenciar a consulta 
de especialidade 
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5. PRINCÍPIOS DO TRATAMENTO DA ÚLCERA VENOSA

 CARLOS PEREIRA ALVES
 AIDA PAULINO 
 PEDRO VAZ

O tratamento de uma úlcera venosa tem como objetivo, numa primeira 
fase, a cicatrização da úlcera, sendo essencial um diagnóstico clínico correto (ver 
capítulo do diagnóstico), que estabeleça a origem venosa da úlcera. O objetivo 
da segunda fase é manter a úlcera cicatrizada.

São quatro as medidas essenciais de tratamento da úlcera venosa: o trata-
mento local, a terapêutica compressiva, a terapêutica farmacológica e uma boa 
informação e colaboração do doente.

1. Tratamento Local

1.1. Lavagem da úlcera

Com soro fisiológico e eventual desbridamento suave de tecido necrosado 
não removido com a lavagem.

Não se recomenda o uso de Iodopovidona (Betadine®), água oxigenada 
ou ácido acético, os quais mostraram provocar lesões celulares em culturas de 
tecidos.1

Igualmente não se recomenda o uso de outros produtos tópicos, dada a 
grande reatividade alérgica da pele circundante da úlcera venosa.

Os antibióticos locais estão contraindicados. Além de não serem neces-
sários (se a úlcera venosa mostrar sinais de infeção, o tratamento antibió-
tico deverá ser feito por via sistémica) poderão ser responsáveis por reações  
alérgicas.
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1.2. Penso local

Estão disponíveis no mercado uma grande variedade de pensos (hidroco-
lóides, alginatos, hidrofibras, etc…).

A análise comparativa de inúmeros ensaios clínicos, feita pela revisão 
Cochrane, não revelou quaisquer vantagens relativamente aos pensos simples 
não aderentes.2

Na nossa experiência, a utilização dos pensos de carvão ativado tem 
mostrado bons resultados.

Os pensos simples de gaze não devem ser usados, porque aderem ao leito 
da úlcera e ao serem retirados arrastam tecido de granulação.

Na pele circundante da úlcera, quando muito seca, poderá aplicar-se apenas 
creme gordo.

Como regra, o penso deve ser removido e colocado novo penso de sete em 
sete dias. No entanto, este período de tempo poderá ser encurtado em função 
das dimensões e exsudado da úlcera venosa.

2. Terapêutica compressiva

A compressão é uma medida essencial no tratamento das úlceras venosas 
com evidências grau 1A na promoção da cicatrização.3 

De facto, a compressão, ao atuar como uma espécie de aponevrose 
externa, reduz o diâmetro das veias, levando a uma melhor coaptação das 
válvulas venosas, impedindo o refluxo venoso e melhorando a função da bomba 
muscular, o que reduz a hipertensão venosa e o edema (Figs. 1 e 2).

A terapêutica compressiva não está indicada na presença da insuficiência 
arterial com índices de pressão braço-perna inferiores a 0,8.

A palpação dos pulsos periféricos, pedioso e tibial posterior, deve ser feita 
em todos os doentes antes da aplicação da terapêutica compressiva e, caso não 
sejam palpáveis, deverá efetuar-se o seu exame com doppler contínuo (modelo 
portátil). 

A determinação do índice de pressão perna-braço deve ser realizada se os 
fluxos estiverem diminuídos ao exame doppler.
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Figura 1  Figura 2
Válvula coaptada  Válvula não coaptada
sem refluxo venoso  com refluxo venoso

A compressão pode ser feita com ligaduras elásticas (numa única camada 
ou em várias camadas) ou com meias elásticas.

A pressão exercida deve ser decrescente do pé para a coxa, sendo que a 
pressão ideal deve situar-se entre 30-40 mmHg.

A necessidade de uma pressão decrescente com valores de 30-40 mmHg 
tornam, na nossa experiência, o uso de ligaduras ineficaz, já que é difícil, se não 
impossível, atingir estes valores de pressão e o seu valor decrescente, por mais 
experiência que os médicos ou enfermeiros tenham na sua aplicação. Acresce 
que a redução do edema leva a que as ligaduras com o tempo fiquem “frouxas” e 
escorreguem, levando à necessidade da sua substituição/reaplicação, para além 
de serem incómodas para o doente. Os problemas que se colocam ao uso de meias 
elásticas no tratamento das úlceras venosas são resultantes de vários fatores:

• O exsudado suja a meia e obriga à sua mudança diária.
• A pressão de 40 mmHg não permite a sua utilização durante a noite, 

pelo que a meia tem de ser retirada ao deitar.
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• O doente tem dificuldade em aplicar e retirar a meia sem arrastar o 
penso.

• As meias elásticas são mais dispendiosas do que as ligaduras.

Estes problemas foram resolvidos com o aparecimento do ulcer kit (mediven 
ulcer kit®).

Este ulcer kit é constituído por três meias elásticas até abaixo do joelho. 
Uma meia de cor castanha, com uma compressão de 20 mmHg, e duas meias de 
cor cinzenta, revestidas de prata na face interna, com uma janela na face plantar 
do pé e igualmente com uma pressão de 20 mmHg. As meias são facilmente 
laváveis, podendo ser lavadas múltiplas vezes sem perderem elasticidade (Fig. 3).

 
Figura 3 – Meias do mediven ulcer kit® 

Estão igualmente disponíveis no mercado dispositivos que facilitam a 
colocação das meias do ulcer kit, designados como butler. Nos hospitais, as 
meias do ulcer kit são colocadas pelo médico ou enfermeiro usando o modelo 
butler hospitalar (Fig. 4); em ambulatório, o doente pode utilizar o modelo 
butler para o domicílio (Fig. 5).
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Figura 4 – Uso do butler hospitalar

          
Figura 5 – Butler para uso no domicílio
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Vejamos como se processa na prática clínica a aplicação do ulcer kit.
Após a lavagem e aplicação do penso, é colocada, com a ajuda do butler, 

uma das meias elásticas cinzentas. Após correta aplicação desta, deve calçar-
-se por cima a meia castanha, igualmente com a ajuda do butler. A meia 
castanha deve ser retirada pelo doente/familiar ao deitar e recolocada na manhã  
seguinte.

O processo de calçar e descalçar é semelhante ao das meias elásticas usadas 
pelos doentes com varizes. Nesta situação é mais fácil, uma vez que a meia 
castanha desliza sobre a meia cinzenta e não arrasta o penso. A meia cinzenta 
deve manter-se até à próxima consulta onde será substituída.

Com a utilização destas meias, em que a pressão de 40 mmHg é dividida 
pelas duas meias (20+20 mmHg), é possível usar as pressões indicadas e supor-
tadas durante 24 horas. Durante o dia, com as duas meias calçadas, a pressão é 
de 40 mmHg, ou seja, a indicada e suportada na deambulação. Durante a noite, 
quando o doente apenas mantem a meia cinzenta calçada, a pressão é só de 20 
mmHg, ou seja, a indicada e suportada.

Aquando da mudança de penso (em regra semanal), a meia cinzenta que o 
doente manteve calçada continuamente e que poderá estar com maior ou menor 
exsudado, deve ser retirada e substituída pela outra meia cinzenta disponível 
no ulcer kit. O doente deverá lavar a meia suja e trazer na próxima consulta, de 
forma a ser novamente utilizada.

A impregnação com prata na face interna da meia tem um efeito anti-
bacteriano, e a janela da face dorsal do pé permite inspecionar diariamente os 
dedos dos pés, com facilidade.

Como este ulcer kit tem uma durabilidade de seis meses, torna-se economi-
camente mais vantajoso relativamente à utilização de ligaduras, isto se conside-
rarmos o número de ligaduras que são necessárias para o período de tratamento 
de uma úlcera. A utilização deste ulcer kit tem uma funcionalidade e conforto 
muito superiores à utilização das ligaduras. O doente quase se esquece que 
sofre de uma úlcera.

Por todos estes motivos, consideramos o ulcer kit como um grande avanço 
no tratamento das úlceras venosas, sendo atualmente a nossa terapêutica 
compressiva de eleição.
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3. Terapêutica Farmacológica

Apenas dois medicamentos mostraram, em ensaios clínicos, benefícios na 
cicatrização das úlceras venosas: a Fração Flavonóica Micronizada Purificada 
(Daflon® 500) e a pentoxifilina (Trental® 400).

Uma meta-análise de cinco ensaios clínicos demonstrou a eficácia da 
Fração Flavonóica Micronizada Purificada (Daflon® 500) na cicatrização das 
úlceras venosas, sobretudo nas de grande dimensão (5-10 cm) e de longa duração 
(superior a seis meses), acelerando a sua cicatrização em 32% e reduzindo o 
tempo de cicatrização em cinco semanas.4

A Fração Flavonóica Micronizada Purificada (Daflon® 500) demonstrou 
em vários estudos ter uma ação anti-inflamatória específica na veia, através da 
diminuição da ativação e adesão dos leucócitos ao endotélio venoso, bem como 
melhorar a resistência capilar (diminuição da permeabilidade capilar), fatores 
relevantes na doença venosa crónica.6,7,8

Estas evidências levaram as guidelines do American Venous Forum e, 
mais recentemente, as guidelines do European Venous Forum, a recomendar a 
utilização da Fração Flavonóica Micronizada Purificada (Daflon® 500) para a 
melhoria da cicatrização das úlceras venosas, com um grau de recomendação 1B, 
e justificaram a sua inclusão no nosso protocolo de tratamento da úlcera venosa.

Não existem evidências que suportem seguramente a utilização de oxigénio 
(O2) hiperbárico nas úlceras venosas.5

4. Informação/Colaboração do doente

É essencial que seja proporcionada ao doente/familiar uma correta e 
compreensiva informação, dado a sua ativa participação na utilização das meias 
elásticas do ulcer kit. 

O tratamento das úlceras venosas é quase sempre realizado em ambu-
latório. O doente deve ser encorajado e estimulado a fazer exercício físico e 
marcha, não devendo permanecer em repouso, nem deitado.

5. Tratamento da úlcera venosa cicatrizada

Manter a úlcera venosa cicatrizada é o objetivo final do tratamento.
Após a cicatrização, o que se deve fazer para manter a úlcera cicatrizada?
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É nossa prática manter a terapêutica compressiva de longa duração, reco-
mendação 1B das guidelines do American Venous Forum na prevenção da recor-
rência da úlcera venosa, com meias elásticas até abaixo do joelho (AD), classe 
de compressão grau II e apenas utilizadas durante o dia. Deve manter-se a 
proibição de aplicação de produtos tópicos. Sugerimos manter o tratamento 
com a Fração Flavonóica Micronizada Purificada (Daflon® 500) devido à sua 
ação anti-inflamatória específica na veia, à melhoria da resistência capilar e à 
melhoria da drenagem linfática.

Nos meses quentes, em que o uso de meias elásticas é menos cómodo 
para os doentes, pode-se interromper o uso das meias elásticas, mantendo 
a prescrição da Fração Flavonóica Micronizada Purificada (Daflon® 500), na 
posologia de 2 comprimidos/dia, ao pequeno-almoço.

Uma vez a úlcera cicatrizada, deve efetuar-se um estudo da circulação 
venosa, através da utilização de um ecodoppler a cores, de forma a determinar 
o tipo de insuficiência presente: sistema superficial, profundo ou perfurante (na 
classificação CEAP, se se trata duma classe AS, AD ou AP, com S de superficial, 
D de deep e P de perforator).

Na presença de insuficiência venosa superficial (S) procedemos ao trata-
mento cirúrgico da mesma.9,10 Se o padrão de refluxo da veia grande safena 
for segmentar, procedemos à fleboextração das veias colaterais varicosas com 
preservação da veia grande safena.11-14 Se o padrão de refluxo da veia grande 
safena for axial, procedemos ao tratamento da veia grande safena com stripping de 
invaginação (nossa escolha), técnicas endovasculares (térmicas ou não térmicas) 
ou esclerose com espuma, e tratamento das colaterais varicosas com excisão 
cirúrgica, com incisões cutâneas múltiplas (nossa escolha) ou com escleroterapia.

Não procedemos habitualmente ao tratamento das veias perfurantes insu-
ficientes, e apenas consideramos o seu tratamento com SEPS ou escleroterapia 
(ver respetivos capítulos), no caso de recorrência da úlcera, com persistência 
de veias perfurantes insuficientes e não existência de insuficiência associada às 
veias profundas.

A insuficiência de perfurantes ocorre em muitos doentes com varizes, e 
são ainda controversas as indicações para o seu tratamento.15-18

 
Alguns ensaios clínicos demonstraram que algumas veias perfurantes 

insuficientes recuperavam a sua competência após o tratamento da insuficiência 
superficial, quando não existia insuficiência das veias profundas. 

Nos casos de recidiva da úlcera com perfurantes insuficientes, há estudos 
que indicam que o seu tratamento contribui para a cicatrização definitiva da 
úlcera.19-21
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As guidelines de 2011 do American Venous Forum e da Society for Vascular 
Surgery22 sugerem o seu tratamento nas classes C3 a C6, com alguns autores a 
serem mais liberais nessa indicação (C2).23

O tratamento da insuficiência das veias profundas é igualmente contro-
verso nos doentes com úlcera venosa, e sem recomendação consensual. Os 
resultados do seu tratamento parecem melhores nos casos de refluxos profundos 
primários, do que nos refluxos secundários pós-trombóticos, sendo que estes 
são os mais frequentes nos doentes com úlcera venosa.

No nosso protocolo recomendamos, nos doentes com refluxos primários 
ou pós-trombóticos das veias profundas, manter a terapêutica compressiva de 
longa duração com meias elásticas AD, classe II.

6. Destaques no tratamento da úlcera venosa

1. É essencial efetuar um diagnóstico correto da etiologia venosa da 
úlcera.

2. A lavagem da úlcera deve ser feita com soro fisiológico.
3. Não se devem aplicar produtos tópicos, nem utilizar antibióticos 

tópicos.
4. O penso a aplicar deve ser não aderente, não estando indicada, por 

esta razão, a utilização de compressas de gaze.
5. A terapêutica compressiva é a medida essencial de tratamento da úlcera 

venosa (recomendação de grau 1A).
6. O ulcer kit de meias elásticas é, hoje em dia, a nossa terapêutica 

compressiva de escolha.
7. A Fração Flavonóica Micronizada Purificada (Daflon® 500) demonstrou 

benefícios na melhoria da cicatrização das úlceras venosas, sobretudo 
em úlceras de grande dimensão e de longa duração (recomendação 
grau 1B).

8. Quando existe insuficiência venosa superficial, associada a uma úlcera, 
a cirurgia para a sua eliminação está recomendada, com o intuito de 
diminuir a recorrência (recomendação grau 1A).

9. A terapêutica compressiva com meias elásticas AD, classe II, de longa 
duração poderá reduzir a recorrência das úlceras venosas.

10. O tratamento da úlcera venosa é, hoje em dia, essencialmente realizado 
em ambulatório, podendo e devendo o doente ter uma vida ativa.
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Algoritmo de tratamento das úlceras venosas

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Lineaweaver W, McMorris S, Soucy D, Howard R. Cellular and bacterial toxicities of 
topical antimicrobials. Plast Reconstr Surg. 1985 Mar; 75(3): 394-6.

2. Palfreyman SJ1, Nelson EA, Lochiel R, Michaels JA. Dressings for healing venous leg 
ulcers. Cochrane Database Syst Rev. 2006 Jul 19;(3)

3. Partsch H1, Flour M, Smith PC; International Compression Club. Indications for 
compression therapy in venous and lymphatic disease consensus based on experimental 
data and scientific evidence. Under the auspices of the IUP. Int Angiol. 2008 Jun; 27(3): 
193-219.

4. Coleridge-Smith P, Lok C, Ramelet AA. Venous leg ulcer: a meta-analysis of adjunctive 
therapy with micronized purified flavonoid fraction. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2005 
Aug; 30(2): 198-208.



5. PR I NCÍPIOS DO TR ATA M EN TO DA Ú LCER A V ENOSA

67

5. Kranke P, Bennett M, Roeckl-Wiedmann I, Debus S. Hyperbaric oxygen therapy for 
chronic wounds. Cochrane Database Syst Rev. 2004; (2) CD004123.

6. Shoab SS1, Porter JB, Scurr JH, Coleridge-Smith PD. Effect of oral micronized purified 
flavonoid fraction treatment on leukocyte adhesion molecule expression in patients 
with chronic venous disease: a pilot study. J Vasc Surg. 2000 Mar; 31(3): 456-61.

7. Pascarella L, Lulic D, Penn AH, Alsaigh T, Lee J, Shin H, Kapur V, Bergan JJ, Schmid-
-Schönbein GW. Mechanisms in experimental venous valve failure and their modifi-
cation by Daflon 500 mg. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2008 Jan; 35(1): 102-10.

8. Michel Perrin and Albert-Adrien Ramelet Efficacy of Veno-active Drugs in Primary 
Chronic Venous Disease Survey of Evidence,Synthesis and Tentative Recommendations: 
in The Vein Book Oxford University Press , Second Ed., 2015

9. Barwell J,Davies C, Deacon J et al., Comparison of surgery and compression with 
compression alone in chronic venous ulceration ( ESCHAR study ) : randomized 
controlled trial. Lancet 2004, 363: 1854-9

10. Gohel MS, Barwell JR, Earnshaw JJ, Heather BP, Mitchell DC, Whyman MR, Poskitt 
KR. Randomized clinical trial of compression plus surgery versus compression alone in 
chronic venous ulceration (ESCHAR study)-haemodynamic and anatomical changes. 
Br J Surg. 2005 Mar; 92(3): 291-7.

11. Pittaluga P, Chastanet S, Rea B, Barbe R. Midterm results of the surgical treatment of 
varices by phlebectomy with conservation of a refluxing saphenous vein. J Vasc Surg. 
2009 Jul; 50(1): 107-8. 

12. Creton D. Diameter reduction of the proximal long saphenous vein after ablation of a 
distal incompetent tributary. Dermatol Surg. 1999 May; 25(5): 394-7.

13. Pereira Alves C. et al., Varicose Vein Surgery. Can we preserve Great Saphenous 
Vein? Enviado para publicação na Revista Portuguesa de Cirurgia em Setembro de  
2015.

14. Pittaluga P, Chastenet S, Locret T. The changing importance of the Saphenous Vein . 
Treating versus Non Treatment. In: The Vein Book Oxford University Press, Second 
Ed., 2015

15. Recek C. A critical appraisal of the role of ankle perforators for the genesis of venous 
ulcers in the lower leg. J Cardiovasc Surg (Torino). 1971 Jan-Feb; 1 2(1): 45-9.

16. Ruckley CV, Makhdoomi KR. The venous perforators. Br J Surg. 1996 November; 83(11): 
1492-3

17. Stuart W P. Perforation Surgery: What is its role in venous disease. Ruckley CV, Fowkes 
FGR, Bradbury AW (EDS). Springer 1999.

18. Darke S G. The significance of perforating vein disease. In: The Evidence for Vascular 
Surgery. Ch. 23 , Second ed., 2007. www.tfmpublishing.com 



CA R LOS PER EIR A A LV E S , A IDA PAU LI NO E PEDRO VA Z

68

19. Kiguchi MM, Hager ES, Winger DG, Hirsch SA, Chaer RA, et al., Factors that influence 
perforators thrombosis and predict healing: perforator sclerotherapy for venous ulce-
ration without axial reflux. J Vasc Surg 2014; 59: 1368-76.

20. Tenbrook JA Jr, Iafrati MD, O’Donnell TF Jr, Wolf MP, Hoffman SN, Pauker SG, et al., 
Systematic review of outcomes after surgical management of venous disease incorpo-
rating subfascial endoscopic perforator surgery. J Vasc Surg 2004; 39(3): 583-9.

21. Van Gent, W. Influence of perforating vein surgery in patients with venous ulceration. 
Phlebology 2015; 30(2): 127-32.

22. Gloviczki P, Comerota AJ, Dalsing MC, Eklof BG, Gillespie DL, et al., The care of patients 
with varicose veins and associated chronic venous disease: clinical practice guidelines 
of the Society for Vascular Surgery and the American Venous Forum. J Vasc Surg 2011; 
53: 2S-48S.

23. O’Donnell TF. The role of perforators in chronic venous insufficiency. Phlebology 2010; 
25(1): 3-10.



69

6. TRATAMENTO CIRÚRGICO DE PERFURANTES
 NA ÚLCERA VENOSA 
 LAQUEAÇÃO SUBFASCIAL ENDOSCÓPICA DE PERFURANTES
 NA ÚLCERA VENOSA – PORQUÊ, QUANDO E COMO?

 CARLOS E. COSTA ALMEIDA

1. As razões do tratamento de perfurantes insuficientes

1.1. O porquê de laquear as perfurantes

Ao longo dos últimos anos muita discussão tem surgido sobre o trata-
mento de varizes dos membros inferiores. Quais os melhores métodos e quais 
as varizes a tratar têm sido perguntas cujas respostas não parecem ser unânimes. 
No entanto, parece ser globalmente aceite, e é também a opinião do autor, 
que, dado o facto de a etiologia não ser totalmente compreendida, todas as 
varizes devem ser tratadas, uma vez que se tratam de veias dilatadas, tortu-
osas e mal funcionantes, responsáveis pela hipertensão venosa que caracteriza 
a insuficiência venosa crónica dos membros inferiores, e cujos tratamentos 
visam baixar ou mesmo eliminar.1,2 Relativamente às veias perfurantes, várias 
questões têm sido colocadas quanto à necessidade de as tratar, pois para alguns 
são de reentrada, a sua dilatação não é causa de doença mas consequência, 
e não têm impacto na doença varicosa.3 Ora isto não parece ser totalmente  
verdade. 

Por aumentarem a hipertensão venosa, as perfurantes insuficientes estão 
implicadas na génese das úlceras varicosas e na recidiva de varizes, sendo apon-
tado o seu não tratamento (por erro táctico ou técnico) como responsável 
pela recidiva precoce.1-4 Em 2014, Kiguchi5 comprovou a importância hemo-
dinâmica das perfurantes insuficientes na génese da doença varicosa ao tratar, 
por esclerose, perfurantes em doentes sem refluxo axial, conseguindo obter 
melhores resultados na cicatrização de úlceras venosas. Também Tenbrook,6 
em 2004, concluiu pela importância da laqueação subfascial endoscópica de 
perfurantes (SEPS) na cicatrização de úlceras (e assim da importância destas 
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veias na doença varicosa), conseguindo uma taxa de cicatrização de 88% quando 
juntava a SEPS à safenectomia da grande veia safena (GVS), contra 65% no 
grupo onde apenas realizava o stripping da GVS. Em 2015, van Gent7 publica 
uma análise da influência da cirurgia das perfurantes em doentes com úlcera 
varicosa, chegando à conclusão que a SEPS bem realizada diminui significa-
tivamente a recidiva da úlcera, o que indica também a importância clínica 
das perfurantes insuficientes em doentes com úlcera venosa activa. Refere 
ainda que o não tratamento de todas as perfurantes poderá não influenciar 
significativamente a cicatrização, mas tem um impacto negativo importante 
na recidiva (p = 0,007). De salientar, ainda, que van Gent concluiu também 
que o tratamento da insuficiência venosa superficial não teve influência signi-
ficativa na cicatrização ou recidiva da úlcera venosa nos casos em a SEPS foi  
realizada.7

O refluxo nas perfurantes na doença varicosa ocorre essencialmente nas 
veias de Cockett, sendo estas o principal objectivo do tratamento.1,3,8 Como 
estas veias conectam com a veia de Leonardo, que por sua vez se liga à GVS 
imediatamente abaixo do joelho, o stripping da GVS não vai influenciar o fluxo 
através das perfurantes de Cockett.1,3 Sendo assim, o tratamento do sistema 
venoso superficial pouco irá influenciar o refluxo nas perfurantes, pelo que são 
necessárias técnicas dirigidas para o seu tratamento.

Por todas estas razões, o tratamento das perfurantes insuficientes é essen-
cial se pretendermos oferecer ao doente um tratamento eficaz e duradouro para 
a sua doença venosa.

1.2.  O porquê da laqueação subfascial endoscópica como técnica de 
eleição

Para tratar (ocluir / laquear) as perfurantes insuficientes dos membros 
inferiores diversas técnicas existem, e nos últimos anos alguns avanços e novi-
dades têm surgido. Entre 1992 e 2008 a laqueação subfascial endoscópica de 
perfurantes tornou-se a técnica de escolha.1,3 No entanto, esta posição tem sido 
posta em causa pela emergência das técnicas ecoguiadas de ablação percu-
tânea de perfurantes (PAP), seja térmica (laser ou radiofrequência) ou química 
(esclerose). As técnicas de PAP têm sido atractivas para médicos e doentes, mas 
a pergunta que se coloca é se oferecem os mesmos resultados que a SEPS.1,9 
Actualmente a resposta é: não!
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A realização das técnicas de PAP assenta na detecção das perfurantes 
pelo ecodoppler venoso, o que torna o procedimento dependente do operador. 
Através da SEPS todas as perfurantes mediais e posteriores são visualizadas 
com o endoscópio e tratadas, sendo apenas necessário saber se há alguma 
perfurante insuficiente para colocar a indicação operatória. Como uma média 
de 2-3 perfurantes a mais são encontradas durante a SEPS em relação ao exame 
ecodoppler pré-operatório, essas ficariam por tratar ao aplicar as técnicas de PAP, 
com impacto negativo no resultado final.1-3,9 Ao analisar os primeiros 50 doentes 
tratados por SEPS, também o autor confirmou uma média de 1-2 perfurantes 
a mais encontradas durante a cirurgia endoscópica.1

Tenbrook6 apresentou em 2004 uma taxa de cicatrização de úlcera venosa 
de 88% quando a SEPS foi usada em conjunto com o stripping da GVS. Também 
Gloviczki10 relata 88% de taxa de cicatrização aos 12 meses, com uma recidiva 
a um ano e três anos de 16% e 39%, respectivamente. Kalira et al.11 apresentam 
dados semelhantes ao aplicar a SEPS, com 89% de taxa de cicatrização e reci-
divas de 4% e 20% aos um ano e três anos de seguimento. Em 2009, Gloviczki3 
compilou diversos trabalhos avaliando a taxa de cicatrização da úlcera venosa 
após a SEPS, apresentando uma taxa de cicatrização global de 90% e recidiva 
de 11%. Os dados publicados pelo autor em 2015 vão ao encontro destes resul-
tados, com uma taxa de cicatrização da úlcera venosa de 92% aos seis meses, e 
recidiva de 9% com a aplicação da SEPS.1 As complicações da cirurgia foram 
muito reduzidas após a introdução da técnica endoscópica por Hauer, em 1985, 
passando dos 25% de complicações da ferida operatória na cirurgia aberta (obso-
leta), para até 5% com a SEPS.2,3 Vashist et al.12 apresentam 0% de infecção do 
local cirúrgico num estudo prospectivo aleatório publicado em 2014. O autor 
relata, em 2015, uma taxa de infecção da ferida operatória de 4% após a cirurgia 
endoscópica de perfurantes em 50 doentes.1

As técnicas de ablação percutânea de perfurantes (térmica ou química) 
trouxeram algumas vantagens, como redução da infecção da ferida operatória 
para perto de 0%, menos dor, necessidade apenas de sedação e anestesia local, 
possibilidade de realização no consultório (a SEPS é realizada em ambulatório), 
e uma recuperação mais rápida, o que torna a PAP atractiva e indicada para 
doentes de alto risco cirúrgico.2,3,9,13 Mas sabendo que uma média de 2-3 perfu-
rantes ficam por tratar, será que os resultados obtidos são idênticos? 

Com a aplicação da esclerose ecoguiada as taxas de cicatrização publicadas 
são bastante inferiores. Em 2014, Kiguchi5 relata uma taxa de cicatrização de 
59% aos 30 meses, conseguindo uma taxa de trombose de 64%, com espuma 



CA R LOS E . COSTA A L M EIDA

72

de polidocanol. Este autor apresenta ainda complicações por trombose venosa 
profunda (TVP) da perna em 3% das injecções. Já Masuda et al.,13 ao tratarem 
com morruato de sódio a 5% 80 pernas com perfurantes insuficientes sem 
refluxo axial ou com safenectomia prévia, conseguiram uma taxa de oclusão 
imediata de 98%. No entanto, dos 37 membros com úlcera venosa activa apenas 
67,6% cicatrizaram, associando-se uma recidiva de 32,4%. Um caso de necrose 
cutânea com úlcera de 5x4 cm ocorreu após a esclerose.

A ablação percutânea, usando laser endovascular (EVLA) ou radiofre-
quência (RF), apresenta resultados semelhantes no que diz respeito à taxa de 
oclusão imediata das perfurantes, situando-se nos 90-100%.2-9 No entanto, com 
o aumento do tempo de seguimento essa percentagem de perfurantes ocluídas 
vai diminuindo.2 Zerweck et al.14 apresentam uma descida dos 100% para 95% 
de perfurantes ocluídas com EVLA ao fim do primeiro mês, enquanto Chang 
et al.15 relatam uma taxa de oclusão de 85,7% ao fim de três semanas usando a 
RF. Após tratar 100 perfurantes com EVLA e 100 perfurantes com RF, Murphy16 
conclui que os resultados são semelhantes entre as duas técnicas, e que as taxas 
de oclusão vão caindo com o aumento do tempo de seguimento. Segundo as 
orientações do American Venous Forum e da Society for Vascular Surgery de 
2011, apesar das técnicas de ablação térmica terem algumas vantagens (menos 
dor e recuperação mais rápida), os estudos a médio prazo mostram resultados 
clínicos e hemodinâmicos semelhantes à cirurgia.17 As complicações do trata-
mento com EVLA e RF são mínimas, mas incluem casos de TVP, parestesias, 
queimadura e eritema. Uma desvantagem actual e importante destas técnicas 
endovasculares, é o facto de não existirem dados das taxas de cicatrização e de 
recidiva da úlcera venosa, e a ausência de estudos a longo prazo.1,2

Pelas razões acima apresentadas e à luz do actual conhecimento, a laque-
ação subfascial endoscópica de perfurantes continua a ser a técnica de eleição 
para o tratamento de perfurantes insuficientes dos membros inferiores. É uma 
técnica que pode ser realizada em ambulatório, tem baixa taxa de complicações, 
oferece a maior taxa de cicatrização de úlcera venosa e a menor taxa de recidiva, 
e permite tratar todas as perfurantes mediais e posteriores de uma perna.

2. Quando laquear as perfurantes?

Apesar de a oclusão de todas as perfurantes insuficientes ser o único factor 
preditivo da cicatrização de uma úlcera, existe alguma controvérsia quanto 
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aos casos onde há indicação para as tratar. De acordo com o American Venous 
Forum e a Society for Vascular Surgery17 (Guidelines de 2011), as perfurantes 
insuficientes (refluxo superior a 0,5 s ou diâmetro superior a 3,5 mm) devem 
ser tratadas em doentes CEAP classes C3 a C6. Além disso, recomendam o não 
tratamento no caso de doença C2. No entanto, e segundo autores como Rhodes 
e O’Donnell, as perfurantes incompetentes devem ser tratadas em casos de 
doença C2 quando há recidiva de varizes.1-3,18 

Como as perfurantes insuficientes estão implicadas na génese da úlcera 
venosa, na recidiva de úlceras e de varizes, e têm um papel hemodinâmico na 
hipertensão venosa que caracteriza a doença varicosa, segundo o autor também 
os casos C2 devem e têm sido por ele incluídos nas indicações para tratamento 
de perfurantes insuficientes. Na análise dos primeiros 50 doentes tratados pelo 
autor1 e publicada no Journal of Vascular Medicine & Surgery em 2015, cinco 
doentes tinham doença C2 (http://dx.doi.org/10.4172/2329-6925.1000221).

3. Como realizar a laqueação subfascial endoscópica de perfurantes?

A laqueação subfascial endoscópica de perfurantes (SEPS) é um proce-
dimento minimamente invasivo que se realiza em cerca de 10-15 minutos. 
No pós-operatório a dor é mínima e facilmente controlada com analgésicos, 
e o retorno ao trabalho ocorre no máximo em sete dias. Não pode ser feita no 
consultório, mas pode ser em ambulatório, se o doente for adequado para tal. 
E pode ser realizada por porta única ou por duas portas. Para realizar o proce-
dimento de porta única, é usado um endoscópio desenhado para tal, em que a 
câmara conecta a óptica de 5 mm através de um punho, fazendo em conjunto 
um ângulo de 90º com o canal de trabalho único, de 10 mm (Fig. 1). Quanto 
à técnica de duas portas, dois trocartes (10 mm e 5 mm), óptica 10 mm de 0º, 
e material comum de laparoscopia, é tudo o que é necessário. Actualmente, o 
autor tem usado para dissecção, laqueação e secção apenas uma pinça LigaSure® 
Maryland 5 mm. Desta forma, não é necessária a mudança constante de instru-
mento (dissector, aplicador de clips e tesoura), o que torna o procedimento mais 
rápido e menos hemorrágico.
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Figura 1 – Endoscópio próprio para realizar a técnica de porta única

Quando indicada (segundo escala de Caprini), a profilaxia antitrombótica 
com heparina de baixo peso molecular (HBPM) é administrada pré-operatoria-
mente. Não é administrada profilaxia antibiótica por rotina. Se o doente deam-
bula sem dificuldade no pós-operatório, mantendo a sua normal mobilidade, 
nenhum curso de HBPM é administrado no domicílio, sendo a deambulação 
e mobilização dos membros inferiores, a que se junta a compressão elástica, as 
únicas medidas profiláticas do tromboembolismo venoso necessárias.

3.1. Descrição da técnica de porta única

O doente é posicionado em decúbito dorsal, com o membro a interven-
cionar em ligeira flexão e abdução (Fig. 2). A pele é preparada segundo a técnica 
habitual e preferida do cirurgião, e os campos posicionados. 

Figura 2 – Posicionamento do doente em decúbito dorsal com ligeira flexão 
e abdução do membro a intervencionar.
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Na face interna da perna e a cerca de 10 cm distal ao prato tibial (longe de 
pele com lipodermatosclerose, portanto), uma incisão transversal de cerca de 
1-1,5 cm é realizada e a aponevrose exposta (Fig. 3). 

Figura 3 – Incisão na face medial na perna

Nesta fase, a laqueação de pequenas varizes ou a referenciação da GVS pode 
ser necessária. Uma pequena incisão na aponevrose é realizada com lâmina de 
bisturi, e o dedo indicador introduzido com cuidado para criar um pequeno 
espaço subfascial mas sem alargar em demasia o orifício fascial. A pressão 
de CO2 é configurada para 19 mmHg, e a insuflação é realizada através do 
endoscópio. Este é introduzido no plano subfascial através de um movimento 
perpendicular à perna e posterior inclinação para lhe ficar paralelo (Fig. 4).

Figura 4 – Endoscópio introduzido no plano subfascial,
ficando o canal de trabalho paralelo à perna
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Inicia-se dissecção romba com o endoscópio, através de movimentos 
suaves mas firmes de vaivém, abrindo o espaço subfascial (na imagem a apone-
vrose está em cima), rompendo o tecido linfoareolar e expondo as perfurantes  
(Fig. 5). 

Figura 5 – Identificação de perfurantes no plano subfascial. Notar o orifício na fáscia onde 
ocorre a perfuração desta pela veia, daí o nome veia perfurante

Perante uma perfurante dilatada e insuficiente, esta deve ser dissecada, 
laqueada e seccionada, usando o LigaSure® Maryland 5mm. Também um 
dissector, clips e tesoura podem ser usados. A sequência de dissecção romba, 
dissecção de veia perfurante, laqueação e secção, vai-se repetindo até explorar 
todo o plano subfascial medial e posterior da perna, expondo e tratando todas 
as perfurantes (Fig. 6).

Figura 6 – Plano subfascial medial e posterior dissecado e todas as perfurantes tratadas
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O endoscópio é retirado do plano subfascial, e a abertura aponevrótica 
encerrada com fio absorvível 00. A pele é suturada com nylon 000 ou 0000. 
Ligadura elástica ou meias elásticas de compressão classe II são aplicadas no 
fim do procedimento (Fig. 7). Se apenas for realizada SEPS, uma compressão 
até ao joelho é suficiente. Se também for tratada a GVS na coxa, a compressão 
elástica também deve ser aplicada nesse segmento do membro.

Figura 7 – QRcode de vídeo demonstrativo da técnica de porta única

3.2. Descrição da técnica de duas portas

O doente é posicionado em decúdito dorsal, com o membro a interven-
cionar em ligeira flexão e abdução (Fig. 2). A pele é preparada segundo a técnica 
habitual e preferida do cirurgião, e os campos posicionados. A 10 cm distalmente 
do prato tibial e na face medial da perna, uma incisão de 1-1,5 cm é realizada 
com lâmina de bisturi, aprofundado no tecido celular subcutâneo até expor o 
plano aponevrótico. Nesta fase, a laqueação de pequenas varizes ou a referen-
ciação da GVS podem ser necessárias. Uma pequena incisão na aponevrose 
é realizada com lâmina de bisturi e o dedo indicador é introduzido no plano 
subfascial, com gentileza. Mantendo o dedo indicador no plano subfascial, uma 
pequena incisão com lâmina 11 é realizada a uma distância de cerca de 5 cm 
medial à primeira incisão. Com controlo digital, o trocarte de 5 mm (porta de 
trabalho) é introduzido no plano subfascial (Fig. 8). 
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Figura 8 – Introdução do trocarte de 5 mm com controlo digital, 
mantendo o dedo indicador no plano subfascial

O segundo trocarte de 10 mm (para óptica de 0º) é introduzido no plano 
subfascial através da primeira incisão (Fig. 9). A pressão de insuflação é progra-
mada para 25 mmHg.

Figura 9 – Correcta colocação das duas portas (10 mm e 5mm)

A primeira fase da dissecção faz-se com a câmara, com movimentos suaves 
mas firmes, rompendo o tecido linfoareolar e criando uma pequena janela no 
espaço subfascial. Neste espaço é introduzido o LigaSure® Maryland 5mm pela 
porta de trabalho, e uma dissecção romba do espaço subfascial é realizada, com 
suavidade e sem movimentos bruscos. Nesta operação o cirurgião manuseia a 
câmara e a pinça, sendo uma operação tipo “one man show” (Fig. 10). 
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Figura 10 – Cirurgia “one man show”. O cirurgião manuseia a câmara e a pinça

Ao ser identificada uma perfurante, a mesma é dissecada, laqueada e 
seccionada apenas usando o LigaSure® Maryland 5 mm (Fig. 11).

  

Figura 11 – A identificação, dissecção, laqueação e secção de perfurantes
são realizadas com LigaSure® Maryland 5 mm

Também um dissector, clips e tesoura podem ser usados. Todo este processo 
é repetido ao longo do plano subfascial medial e posterior, expondo e tratando 
todas as perfurantes. Por fim, o endoscópio, a pinça, e os trocartes são retirados 
do plano subfascial.

A incisão da aponevrose na porta de 10 mm é encerrada com fio absorvível 
00. A pele de ambas as incisões é suturada com nylon 000 ou 0000 (Fig. 12).  
Ligadura elástica ou meias elásticas de compressão classe II até ao joelho são 
aplicadas no fim do procedimento. Se à SEPS se juntar o stripping ou o trata-
mento endovascular da GVS, a compressão elástica deve ser aplicada até à raiz  
da coxa. 
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Figura 12 – QRcode de vídeo demonstrativo da técnica de duas portas

3.3. Comparação entre as duas técnicas

Ambos os procedimentos são igualmente eficazes no que diz respeito à 
identificação e tratamento de perfurantes. As duas técnicas têm vantagens e 
desvantagens, mas as duas são passiveis de realização por um cirurgião fami-
liarizado com a técnica de laparoscopia convencional (Tabela 1).

Tabela 1 – Características comparativas entre as duas técnicas

Técnica de Porta Única Técnica de Duas Portas

Uma só incisão Duas incisões

Dissecção romba mais fácil com endos-
cópio

Dissecção romba com câmara é mais 
difícil

Melhor espaço de trabalho (19 mmHg) Pior espaço de trabalho (25 mmHg)

Difícil manusear os instrumentos atra-
vés do endoscópio “Sword fighting”

Endoscópio descontinuado Material comum de laparoscopia

A grande vantagem da técnica de duas portas é o facto de poder ser reali-
zada com material comum de laparoscopia, não necessitando do endoscópio 
próprio do procedimento de porta única (actualmente descontinuado). No 
entanto, utilizando o endoscópio de porta única, o espaço de trabalho conse-
guido é mais amplo. Para obter um bom espaço subfascial na técnica de duas 
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portas, a pressão de insuflação é aumentada dos 19 mmHg da porta única para 
25 mmHg, e mesmo assim não é igual. Uma das possíveis razões é o facto de 
na porta única a insuflação se fazer pelo próprio endoscópio, estando o ponto 
de insuflação sempre a acompanhar o local onde o cirurgião está a trabalhar, 
enquanto que na técnica de duas portas essa insuflação faz-se pela porta de  
10 mm, portanto a partir dum ponto fixo distante.

Usando a pinça LigaSure® Maryland 5 mm (preferência do autor), é possível 
uma maior rapidez e segurança no procedimento, não sendo necessária a cons-
tante mudança de instrumentos, entre dissector, aplicador de clips e tesoura, 
além de ser ela própria um óptimo instrumento para dissecção. Descrita na 
literatura como desvantagem da técnica de duas portas é a “luta de espadas” 
(sword fighting),2,3 conflito entre instrumento e câmara. No entanto, para o autor 
tal conflito não se verifica desde que as portas sejam colocadas no local correcto.

4. Notas finais

As perfurantes insuficientes aumentam a hipertensão venosa e estão 
implicadas na úlcera de perna e na recidiva de varizes. Por estes motivos o 
seu tratamento deve ser oferecido aos doentes, para que possam ser obtidos os 
melhores resultados finais. De entre as técnicas actualmente existentes, é a SEPS 
que tem os melhores resultados, sendo por isso a técnica de eleição para tratar 
as perfurantes insuficientes dos membros inferiores, devendo ser ela o termo 
comparativo das técnicas endovasculares.

A SEPS pode ser realizada através de porta única ou de duas portas. A 
grande vantagem da técnica de duas portas é necessitar apenas de material 
comum de laparoscopia, estando por isso acessível em qualquer hospital público 
ou privado de Portugal. Quanto à tão falada curva de aprendizagem, nesta 
técnica ela é pequena, sendo ainda mais reduzida caso o cirurgião esteja familia-
rizado com os procedimentos laparoscópicos rotineiros realizados actualmente 
na prática clínica comum. 

5. “Dia da SEPS” (curso teórico-prático de SEPS)

Para divulgação desta técnica minimamente invasiva a todos os cirurgiões 
interessados no tratamento de varizes, a 14 de Outubro de 2014 no Serviço de 
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Cirurgia C do Hospital Geral (Covões) do Centro Hospitalar e Universitário 
de Coimbra (CHUC-HG), decorreu a primeira edição do “Dia da SEPS”, um 
curso teórico-prático onde os participantes podem intervir activamente em 
operações cirúrgicas. Até à data desta publicação mais duas edições decorreram 
em Coimbra, com boa aceitação e procura por parte dos cirurgiões. A terceira 
edição trouxe uma importante novidade, a realização das duas técnicas e sua 
comparação, dado que nas duas primeiras apenas foi abordada a porta única. 
Os participantes têm, assim, a oportunidade de experimentar ambas as técnicas, 
tirando as suas próprias conclusões. Desde então outros Serviços de cirurgia 
geral iniciaram o tratamento de perfurantes insuficientes dos membros inferiores 
por SEPS, sendo o retorno muito positivo. 

Próximas edições irão decorrer no Serviço de Cirurgia C do CHUC-HG, 
pelo que se aconselha a consulta periódica da página do facebook do “Dia da 
SEPS”, do web site da Sociedade Portuguesa da Cirurgia, e da Revista Portuguesa 
de Cirurgia.
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7. ESCLEROTERAPIA E CONTENÇÃO NA ÚLCERA VENOSA

 A. PRATAS BALHAU

1. Escleroterapia

1.1. Introdução

A escleroterapia química é uma das opções terapêuticas válidas no trata-
mento das varizes dos membros inferiores.

Actualmente dois esclerosantes estão autorizados em Portugal, pelo 
Infarmed, e na maioria dos países europeus, o sulfato de polidocanol (POL) 
e o tetradecil sulfato de sódio (TSS). A espuma esclerosante produzida pela 
mistura de um destes esclerosantes com ar ou com outro gás é um método bem 
estabelecido e autorizado em vários países. Há outros esclerosantes, que não 
são aqui discutidos em detalhe. 

Com a escleroterapia ecoguiada, isto é, a escleroterapia associada ao eco-
-doppler, ou seja, a escleroterapia realizada sob visualização ecográfica, acredi-
tamos que este método, pouco invasivo, de baixo custo e de excelente aceitação 
pelo doente, possa vir a ser no futuro uma alternativa válida à cirurgia.

Com a esclerose de varizes e de veias perfurantes insuficientes próximas da 
úlcera venosa, diminui-se a hipertensão venosa e, assim, facilita-se a evolução 
da úlcera venosa para a cura.

1.2. Definição

Scleros, do grego, quer dizer endurecimento. A escleroterapia representa 
uma forma de tratamento destinado a endurecer tecidos, fibrosando-os. A 
fibrose terapêutica pode ser conseguida por meios térmicos (que incluem o laser 
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e a radiofrequência), mecânicos (escarificações), eléctricos (eletrocoagulação, 
electrofulguração), químicos (substâncias esclerosantes), por radiações, etc.…

São muitas as indicações para a escleroterapia. Na área vascular, que nos 
interessa agora, o objectivo do tratamento é produzir inflamação de canais circu-
latórios, conduzindo à sua destruição enquanto tal. Pode ser – e já foi – usada 
para tratar estruturas arteriais (aneurismas) e linfáticas (higromas quísticos), 
e venosas (varizes). 

O objectivo da escleroterapia química de varizes não é trombosar a veia, 
porque ela pode mais tarde recanalizar, mas transformar a veia num cordão 
fibroso, com um resultado funcional equivalente à sua remoção cirúrgica.

Interessa-nos, neste momento, objectivamente, a escleroterapia química 
das veias insuficientes vizinhas de lesões tróficas venosas activas da perna.

1.3. Princípio da escleroterapia

A finalidade do tratamento é a exclusão do tronco varicoso visado. Ela 
ocorre secundariamente à destruição do endotélio venoso, com progressão para 
a organização fibrótica do vaso, acabando numa estrutura fibrosa. 

A injecção do agente esclerosante provoca uma lesão endotelial, da qual 
resulta uma reacção inflamatória, um espasmo vascular, e a formação dum 
trombo aderente à parede (sem perigo por isso de embolização). A partir da 
lesão endotelial, o coágulo formado serve de infraestrutura para a proliferação 
de fibrócitos. O cordão fibroso originado acaba por ser totalmente reabsorvido 
pelo organismo. 

O ideal seria obter o máximo de reacção endotelial com trombose mínima. 
Ocorrendo 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. 

1.4. 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 
acontece frequentemente com injecção endovenosa de soro glicosado, salici-
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latos, antibióticos, quimioterápicos, tranquilizantes, anestésicos, etc. Alguns 
esclerosantes clássicos foram descobertos por acaso. Muitos foram sendo expe-
rimentados, 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 hiper-
tónico, 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, basta alterar uma ou várias das constantes físico-químicas do 
endotélio e do sangue circulante a esse nível:

– inversão da polarização endotelial (negativa);
– elevação do pH (ácido) do plasma venoso (7,27-7,43), pela injecção 

duma solução alcalina;
– diminuir a tensão superficial do endotélio (a 37º é de 47 dyn/cm), com 

solução detergente;
– alterar a osmolaridade circulatória (301,4 miliosmoles), com solução 

hipertónica.

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, e injectaram, in vivo, 
esclerosantes na veia jugular externa de coelhos, verificando histologicamante 
as lesões endoteliais produzidas. Assim, as soluções hipotónicas (água destilada) 
geram lesões no endotélio que são reversíveis. As soluções hipertónicas (NaCl 
a 22% e glicose a 66%), são capazes de diminuir a superfície nuclear das células 
endoteliais e causar desorganização dos limites celulares. As soluções iodadas 
reproduzem, exacerbadamente, os efeitos das soluções hipertónicas. As soluções 
detergentes (tensiolíticas) maceram o endotélio, dissolvem o cimento interce-
lular, 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.

De acordo com a densidade específica do esclerosante, em relação à 
sanguínea (em média, 1,05), o esclerosante vai para o fundo ou sobrenada o 
sangue dentro do vaso venoso onde é injectado, consoante é mais ou menos 
denso que o sangue.
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No domínio dos esclerosantes, nenhum novo produto foi lançado recen-
temente no mercado, como mostra o Quadro 1. Os esclerosantes disponíveis 
podem ser classificados em diferentes grupos, tendo a mesma acção do ponto 
de vista histológico, mas tendo indicações específicas. 

Quadro 1 – Esclerosantes disponíveis

Esclerosantes Composição Química Inventor

Soluções
Hipertónicas

ClNa Linser 1916

Glicose Kausch 1917

Salicilato de Na Sicard 1919

Soluções 
Detergentes

Ácidos gordos Higgins 
Kittel 1930

Tetradecil-sulfato de sódio Reinert 1946

Oxipolidoxidodecanol Henschel 1966 
Eichberg

Produtos

Corrosivos

Iodeto de K Schiassi 1908

Iodeto de Na Gerson 1933

Iodo + álcool benzílico Imhoff
Sigg 1959

Glicerina + Cr Jausion 1933

1.5. 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. Para obter uma resposta, injectaram lipiodol numa 
variz da perna, e tiraram uma série de radiografias que mostraram que o produto 
opaco ficava muito tempo no local da injecção. Em 1949, Raymond Tournay 
evocava o problema puramente físico da injecção: “Tenho por hábito dizer 
que o que conta não é tanto a concentração da solução da seringa, mas a sua 
concentração na veia”.
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Foram realizadas experiências em laboratório, por Robert Stemmer, com 
o fim de verificar a dispersão do esclerosante na veia, estudando, por analogia, 
os efeitos da injecção de soluções coloridas em tubos de polivinil transparente 
sem circulação. Nestas experiências os tubos estavam abertos dos dois lados.

A. 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 circulação 
nas varizes dum 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 é sujeito à mesma lei e desloca-se 
igualmente na direcção da menor resistência, que não pode ser determinada 
em absoluto antes da injecção. Em todo o caso, ela é independente da posição 
da agulha, o que autoriza a punção duma veia não importando qual a direcção 
em que se faz.

Fazendo variar voluntariamente a resistência da variz durante a injecção, o 
líquido pode ser dirigido electivamente para um segmento bem definido. Basta 
comprimir a variz próximo do ponto da injecção para que o esclerosante se 
desloque na direcção oposta (Fig. 1) Da mesma forma, uma perfurante insufi-
ciente 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.

Figura 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. (Stemmer R. La Sclérose des Varices. Gallen/Switzer-
land: Ganzoni, 1990)
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B. Função do calibre dos tubos

O modo de progressão do líquido injectado é condicionado pelo calibre dos 
tubos. Nos tubos de calibre inferior ou igual a 4 mm, a injecção progride segundo 
um modo laminar, compreendendo uma zona de contacto à volta do ponto 
de injecção e um veio axial fino que não toca nas paredes. A concentração na 
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 colorida em tubos de 6 mm produz uma zona de turbi-
lhão central e as extremidades semelhantes ao fluxo laminar. O amortecimento 
da turbulência é mais rápida que a dos tubos mais largos. Nos tubos de diâmetro 
interior igual ou superior a 8 mm, a injecção produz, imediatamente à saída 
da agulha, um turbilhão que se propaga para um e 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

C. 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 a 4 mm, toda a secção do tubo. O 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 em 
compartimentos. 

Nos tubos com diâmetro igual ou superior a 8 mm, a injecção de ar, qual-
quer 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 comple-
tamente 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, dsesaparece 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 de injecção de produtos iodados com “air-block” prévio. 
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D. 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.

E. 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.

F. Função da viscosidade do líquido injectado e da sua densidade

Experimentalmente, injecções de líquidos corados com viscosidade dife-
rente têm mostrado que esta pouco modifica o comprimento das ondas colo-
ridas. Uma forte viscosidade frena ligeiramente a progressão do produto.

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 onde se 
injecta, tem tendência a sobrenadar ou a estender-se no fundo do tubo. Estes 
fenómenos encontram-se igualmente nos esclerosantes usados. Se o peso especí-
fico difere claramente do sanguineo (+/- 1,050), ele estagnará electivamente, nas 
dilatações varicosas, no fundo ou na parte superior, conforme a sua densidade. 

O POL e o TSS são menos densos que o sangue

1.6. Estudo radiológico

Os produtos iodados são radiopacos, por isso é possível seguir a sua 
progressão na veia. Misturando o esclerosante líquido com produtos iodados, 
foram feitas muitas observações. Na posição deitada, o produto injectado numa 
variz desloca-se em direcção caudal e craniana. Na posição de pé, um segmento 
varicoso preenche-se primeiramente em direcção craniana a partir do ponto 
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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 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.

Com os esclerosantes de soluções detergentes, como o POL e o TSS, pode-se 
fazer espuma e usá-la para esclerosar varizes, com eficácia superior à do líquido; 
como se utiliza uma quantidade de produto muito reduzida, fica mais económico 
e o risco de lesão por injecção fora da veia é mínimo. Pode fazer-se espuma 
esclerosante compacta que não se mistura com o sangue. Lorenzo Tessari, em 
1999, (Fig.2) apresentou o seu método – técnica do turbilhão – produzindo muito 
rapidamente espuma simples e barata, mantendo as características dos esclero-
santes, adesividade, coesão e estabilidade, e com mais ecovisibilidade. Usou duas 
seringas de plástico e uma torneira de três vias, juntando esclerosante e ar numa 
proporção de 1 para 3 ou de 1 para 4. 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 podem ser transformados em 2 – 3 ml de 
espuma. Claro que se podem-se obter quantidades variáveis de espuma a partir 
da mesma quantidade de líquido, de acordo com a quantidade de ar utilizada.

Figura 2 – Método de Tessari para fazer espuma
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Muitos autores têm utilizado a ecoescleroterapia, ou seja, a escleroterapia 
realizada sob visualização por ecodoppler, e asseguram que é uma técnica segura, 
eficaz, precisa, dependente do operador mas reprodutível.

Como a espuma é muito menos densa que o sangue, é possível direccioná-
-la dentro das varizes, e é possível fazer o seu controlo ecográfico, devido ao 
contraste dado pelo gás da espuma (Figs. 3 e 4).

Figura 3 – Escleroterapia guiada por ecodoppler

Figura 4 – Imagens ecográficas longitudinais de punção da veia e depois de injecção
de espuma esclerosante, que ocupa todo o lúmen da veia à frente do bisel da agulha
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1.7. 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. Está habitualmente 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. 
Para isso contribui a compressão externa da veia, pós-injecção, aproximando 
as paredes e reduzindo o conteúdo sanguíneo, e assim diminuindo a formação 
e a extensão da trombose. Os segmentos venosos obliterados podem ser reab-
sorvidos completamente.

O organismo tenta desembaraçar-se do trombo formado, por fibrinólise, 
ao mesmo tempo que os leucócitos se infiltram e o tentam também destruir, 
por reacção inflamatória. 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. 

O que se pretende verdadeiramente obter com a injecção esclerosante duma 
veia é a destruição dum segmento do vaso e o seu desaparecimento. Mas os 
processos descritos não estão bem definidos no tempo. Assim, 4 semanas após 
a esclerose, ao lado de segmentos bem organizados, podem encontrar-se ainda 
trombos vermelhos sem nenhuma reacção parietal.

1.8. Indicações

A escleroterapia das varizes peri-úlcera venosa, e/ou das veias perfurantes 
insuficientes que a “alimentam”, vai acelerar a cura da úlcera.

Em nossa opinião, a escleroterapia pode ser indicada no tratamento de 
varizes que ainda não necessitam de cirurgia, nas varizes de origem pélvica, nas 
varizes residuais após cirurgia, nas recidivas de varizes, nas veias perfurantes 
insuficientes, varizes não sistematizadas e varizes tributárias. Em varizes volu-
mosas do território da safena externa, com ou sem ligações ao sistema profundo 
ou ao sistema da safena interna incompetentes. 

Pelo contrário, na presença de varizes volumosas, secundárias a refluxo 
por deterioração valvular de safenas e/ou perfurantes, somos de opinião que 
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se deve fazer cirurgia. Mas se o doente recusa a cirurgia, ou não tem condições 
clínicas para ser operado, fazemos a esclerose das varizes peri-úlcera e/ou das 
veias perfurantes insuficientes “alimentadoras” da úlcera venosa, com excelentes 
resultados. Fazemos a esclerose das varizes de “baixo para cima”, independen-
temente do seu diâmetro.

Fazemos, ainda, esclerose de varizes em alguns casos particulares: 

• após a rotura de variz, a compressão bem executada é suficiente para 
parar a hemorragia, mas a esclerose da variz responsável evita a recidiva 
hemorrágica a curto prazo; 

• nas varizes “alimentadoras” do eczema venoso, a escleroterapia acelera 
a sua cura;

• em malformações venosas com úlcera.

Embora não seja a nossa opção, há quem estenda as indicações da escle-
roterapia varicosa muito para além destas, pretendendo mesmo substituir o 
tratamento cirúrgico ou complementá-lo duma maneira muito mais directa, 
até per-operatória.

1.9. Contraindicações

A escleroterapia está contraindicada na presença de alergia ao escle-
rosante, infecções, trombose venosa profunda, insuficiência arterial perifé-
rica, diabetes descompensada, insuficiência cardíaca, persistência de foramen 
ovale sintomática, neoplasias, caquexia, em doentes acamados e de idade  
avançada.

Durante a amamentação, a escleroterapia tem contraindicação absoluta. 
É preferível evitá-la durante a gestação, principalmente no primeiro trimestre 
e nas últimas seis semanas. Não há problema em realizar a esclerose durante o 
período menstrual e durante o uso de contraceptivos orais.

São contraindicação relativa o edema da perna descompensado, estados 
de trombofilia ou hipercoagulabilidade com ou sem história de trombose e 
foramen ovale conhecido assintomático.
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1.10. Material

A. Seringas

Usando-se pouco volume de solução esclerosante em cada picada, 
dispensam-se as grandes seringas. As melhores são as de 2 cc ou de 5 cc, depen-
dendo sobretudo do tamanho da mão do médico. As seringas de vidro simpli-
ficam 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 desli-
zarem com suavidade, mas sim aos solavancos, são capazes de fazer explodir as 
paredes de veias mais friáveis. Com as seringas de vidro, reutilizáveis, torna-se 
obrigatória a esterilização em estufa, a seco, ou a esterilização a gás.

B. Agulhas descartáveis

Aconselham-se três calibres de agulhas. A mais fina, 0,3 x 13 (equivalente 
à americana 30GA1/2) para as microvarizes mais delicadas, a 0,4 x 13 (equiva-
lente à 27G1/2) para as telangiectasias e 0,5 x 16 (equivalente à 25G5/8 ) para 
as restantes varizes.

C. Escolha do esclerosante

A escolha do esclerosante a utilizar é um dos problemas para quem começa 
a fazer esclerose de varizes. Infelizmente são muitos os factores que entram na 
escolha, não relacionados só com o esclerosante mas também com o tipo de 
variz e a resposta do doente ao líquido ou espuma usados.

Para se fazer correctamente a escolha, deve-se começar por estudar os 
esclerosantes, o seu tipo, vantagens e inconvenientes. Podemos dizer que há 
esclerosantes fortes (salicilato de sódio, polidocanol, iodo, sob a forma de Lugol 
sódico, tretradecil sulfato de sódio, oleato de monoetolamina, e moruato de 
sódio) e esclerosantes suaves (como a glicerina crómica e a glicose hipertónica). 
E há quem faça associações de dois esclerosantes na mesma seringa, ou injecções 
em dois pontos diferentes de dois produtos diferentes.
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Em Portugal, actualmente, há o POL (Etoxisclerol®) a 0,5%, 1%, 2% e 3%, 
e TSS (Fibrovein®) a 0,2%, 0,5%, 1% e 3%. O POL é muito activo, constante 
na sua acção, com bom efeito esclerosante, fácil de manipular, fácil de dividir 
em doses e com um efeito espástico imediato, o que permite controlar o efeito 
provável da injecção. É incolor, muito fluido e totalmente indolor à injecção, 
salvo para altas concentrações, a 4%. Sem efeitos secundários, boa tolerância 
e com raros fenómenos alérgicos observados. O TSS é semelhante ao POL, 
mas tem um efeito terapêutico aproximadamente duplo para as mesmas con- 
centrações.

1.11. Doses

A determinação da dose é 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 esclerose, e para cada injecção. A incerteza quanto 
ao resultado da nossa decisão deve-nos obrigar a ser sempre muito prudentes. 
Porque há diferenças de um indivíduo para outro, e há diferenças no mesmo 
indivíduo 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. 

Deve-se iniciar empiricamente com uma dose fraca, para não ter uma 
reacção catastrófica. Se a dose 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.

A dose máxima do POL não deve ultrapassar 2 mgr/kg/dia. Por razões 
técnicas, não se devem injectar mais de 2 ml por picada. O TSS é um fármaco 
detergente esclerosante aniónico e doses excessivas podem conduzir a hemólise 
de eritrócitos e, por conseguinte, os fabricantes recomendam limitar a dose a  
4 ml da solução a 3%, e a não mais do que 10 ml de todas as outras concentra-
ções, por sessão de tratamento (Quadro 2). 
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Quadro 2 – Concentrações a usar dos esclerosantes, em % 

Concentração dos Esclerosantes, em %

TSS POL

Croça da safena externa 3

Tronco safeniano 1 – 3 3

Colaterais 1 2 – 3

Varizes reticulares 0,2 – 0,5 0,5 – 1

Telangiectasias 0,2 0,5

1.12. Técnica 

A técnica de esclerose deve começar pela palpação, que de todos os meios 
de investigação clínica é aqui a que nos fornece 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. 

Depois, deve fazer-se um mapa das varizes a tratar. Assim se poderá definir 
melhor a estratégia terapêutica. Também se devem registar no processo do 
doente o produto utilizado, as concentrações, as doses, os locais das picadas, 
bem como todas as reacções observadas.

O exame clínico deve ser repetido em todas as sessões. Quando não se 
visualizam nem se palpam as varizes, deve-se fazer um ecodoppler e, se for 
indicado, realiza-se a esclerose das varizes guiada pelo ecodoppler.

A. Método 

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 
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tal, após introduzir o esclerosante na seringa, volta-se esta para baixo, já com 
a agulha instalada, 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: escle-
rosante, espuma e ar. 

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. Injecta-se, então, lentamente (enfatiza-se e insiste-se 
no advérbio!), uma quantidade razoável de espuma e, finalmente, se o vaso tiver 
paredes algo mais espessas do que nas telangiectasias vermelhas, alguns poucos 
decimililitros de esclerosante. O pequeno volume de ar lentamente injectado 
na veia é totalmente inócuo.

A técnica de Tournay caracteriza-se pela punção e injecção de varizes quase 
vazias de sangue em posição horizontal. O efeito da esclerose não depende só 
da concentração do esclerosante na variz, mas também do tempo de contacto 
com o endotélio venoso. Numa perna na horizontal, o débito venoso superficial 
é muito débil ou quase ausente, e, assim, a acção do esclerosante (= concentra- 
ção x tempo de contacto) vai ser forte. 

B. A Sessão de Escleroterapia

Numa sessão de escleroterapia, habitualmente, aplicamos injecções só num 
membro inferior. Excesso 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.

É muito importante a excisão dos coágulos produzidos pela esclerote-
rapia. O procedimento é simples, e consiste na abertura da veia com agulha 
19G biselada, ou com lâmina de bisturi nº 11 ou 15, e em espremer o conteúdo 
coagulado ou semicoagulado (Fig.5), aplicando em seguida um penso, com 
contenção elástica.
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Figura 5 – Devem-se tirar sempre todos os coágulos. (Raymond Tournay1972)

C. Compressão

A ideia 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 carácter cilíndrico e assumirá a 
condição plana, não visível, sem fazer saliência na pele. Como se quiséssemos 
transformar em fita um tubo de borracha. O mesmo que despejar cola no interior 
dum tubo de borracha e comprimi-lo em seguida. A fita fibrosa acabará depois, 
espera-se, por ser reabsorvida e desaparecer.
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Para que a escleroterapia tenha êxito, é necessário que a compressão seja 
correcta e eficaz. Se a compressão não for mantida enquanto “a cola não secar” (a 
reacção inflamatória parietal não conseguir manter as paredes venosas juntas), 
as paredes logo voltarão à forma original e o sangue tornará a circular nos 
tubos, como antes e, como antes, as varizes continuarão presentes. Mantendo-
-se a compressão por tempo suficiente para a “cola” agir, o achatamento venoso 
fibrosará com um mínimo de reacção inflamtória.

Sem a compressão, torna-se quase ineficaz o processo de fibrose e a frus-
tração, não raro, induz o terapeuta ao uso de substâncias esclerosantes mais 
activas. Com isto, um método terapêutico praticamente inócuo passa a adquirir 
riscos respeitáveis. A compressão por ligaduras e/ou 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 desde oito dias até seis semanas após a última sessão de 
esclerose. As meias receitadas deverão ser de classe de compressão II, tipo a-g 
ou collant 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 concen-
tradas e em maior volume. Corolariamente, cresce o risco de hiperpigmentação 
cutânea e escarificação. 

D. Estratégia Terapêutica

O princípio estratégico de cada tratamento eficaz 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. Fegan, irlandês, só escle-
rosava as perfurantes, e o tronco e a junção safenianos não eram geralmente 
tratados.

No “tratamento de cima para baixo”, o ponto de refluxo mais alto será elimi-
nado em primeiro lugar, e as varizes subjacentes involuem então rapidamente, 
de tal forma que doses mínimas de esclerosante bastarão. Isto é igualmente 
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válido para as veias perfurantes. Esta estratégia apresenta a dupla vantagem da 
sua eficácia e do seu resultado estético. Mas a resistência à esclerose das veias 
perfurantes insuficientes pode originar um desaire.

No “tratamento de baixo para cima”, o lúmen varicoso vai-se obliterar 
a partir da periferia. A esclerose inicia-se nas varizes de pequeno calibre e 
desenvolve-se progressivamente para cima. Exige numerosas injecções. Este 
procedimento muitas vezes esquece a croça, o que faz com que apareçam reci-
divas rapidamente.

Como cada refluxo se produz a partir duma variz importante para uma 
mais pequena, consideramos que é preciso tratar sempre as grandes antes das 
pequenas. 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. 

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 centí-
metros.

E. Frequência das Sessões

Normalmente os tecidos reagem muito bem, dependendo da sensibilidade 
dos doentes, a sessões de 15/15 dias ou de 30/30 dias. Recomendamos que se 
mantenha uma vigilância semanal dos doentes, para podermos controlar os 
resultados e detectar eventual efeito colateral. 

Por ser imprevisível o número de sessões necessárias para erradicar as 
varizes próximas das úlceras venosas, será necessário fazer um controlo ecográ-
fico apertado das veias a tratar, para verificar a evolução da escleroterapia.

F. 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 três a seis semanas 
após o início do tratamento. Alguns doentes, se não avisados, neste interregno 
podem perder a motivação para prosseguir.
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2. Compressão não elástica

2.1. Introdução

A terapêutica compressiva é um meio terapêutico fundamental em flebo-
logia. Associada ou não a outras terapêuticas, a compressão/contenção deve 
ser um acto de prescrição médica. Foram G. Bassi e R. Stemmer que apresen-
taram globalmente os quatro efeitos principais da compressão sobre as veias, 
na sequência de vários trabalhos de outros autores sobre esse assunto:

– redução do calibre das veias superficiais, profundas e sobretudo muscu-
lares;

– restabelecimento da função valvular com redução ou supressão do 
refluxo patológico;

– aceleração da velocidade da corrente venosa;
– diminuição do volume sanguíneo do membro, com diminuição do 

volume do segmento venoso do mesmo. 

Esta terapêutica reduz a dor, o edema, favorece a deambulação precoce, 
permite o regresso mais rápido à actividade profissional, melhora a qualidade 
de vida e reduz os custos finais do tratamento.

A terapêutica compressiva, elástica ou não elástica, é o acto de aplicar uma 
tensão sobre a superfície externa do corpo e exercer sobre esta uma pressão que 
se vá transmitir aos tecidos subjacentes. Há uma alguma confusão na classe 
médica entre compressão e contenção, que têm mecanismos de acção diferentes.

Compressão é o acto de aplicar uma tensão sobre o membro e exercer sobre 
este uma pressão que se vá transmitir aos tecidos subjacentes, utilizando uma 
prótese elástica. No esforço o efeito da compressão aumenta pela contracção das 
massas musculares, mas em repouso mantêm-se a compressão. Mais utilizada 
no tratamento da doença venosa crónica.

Contenção é o efeito produzido sobre o membro por uma prótese compres-
siva que actua de forma passiva – compressão não elástica. Por exemplo, uma 
ligadura não elástica que se opõe ao aumento de volume do músculo quando 
este faz esforço. Em repouso, esta ligadura exerce uma pressão débil ou quase 
nula, mas durante o esforço ela opõe-se ao aumento de volume das massas 
musculares, aumentando a força de pressão. As principais indicações são o 
tratamento da trombose venosa profunda e da insuficiência venosa crónica com 
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úlcera (C6) (Fig.6). Pode, na realidade, ser muito importante no tratamento da 
úlcera venosa.

Figura 6 – Variação de pressão exercida pela compressão/contenção em repouso e no esforço

2.2. Ligaduras

Têm sido utilizadas no tratamento da patologia venosa desde há vários 
milhares de anos. No passado, foram usados todos os tipos de materiais: linho, 
flanela, folhas, e até pele de animais, depois de curtida. Actualmente, com a 
evolução da tecnologia, há a possibilidade de usar ligaduras perfeitamente elás-
ticas ou não elásticas, amovíveis ou não, impregnadas ou não de medicamentos, 
adesivas ou não adesivas, com várias larguras e comprimentos. 

As ligaduras, qualquer que seja o seu tipo, têm indicações específicas e são 
utilizadas temporariamente na resolução de situações agudas, ou de duração 
limitada no tempo, como por exemplo tromboses venosas, úlceras venosas, 
eczema de estase, ou seja, para o tratamento das complicações das varizes. Têm 
indicação também no tratamento esclerosante e no pós-operatório imediato 
de cirurgia por varizes, bem como na profilaxia pré-operatória das trom-
boses venosas, se bem que neste último caso seja muito mais cómodo o uso  
de meias. 

A colocação de uma ligadura deve obedecer a uma técnica perfeitamente 
correcta e só possível para pessoal treinado, já que a ligadura incorrectamente 

Compressão 

Pressão 
exercida 

Contenção

Repouso Esforço
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aplicada não só não tem o efeito terapêutico compressivo desejado (se ficar 
larga), como pode provocar complicações (se muito apertada, ou errada ou 
irregularmente apertada). A aplicação deve efectuar-se com o membro inferior 
elevado. A pressão deve ser decrescente: máxima no pé e tornozelo, para ir 
diminuindo até ao joelho, havendo o cuidado de distribuir uniformemente a 
pressão a fim de não provocar lesões traumáticas na pele. Se a ligadura estiver 
demasiado apertada, além de restringir a mobilidade pode dificultar ou obstruir 
a circulação sanguínea, originando dores ao doente.

Inicia-se a aplicação duma ligadura dando-se duas voltas em redor do pé 
junto à base dos dedos; depois faz-se um primeiro “oito” à volta do tornozelo, 
usando uma tensão moderada e constante; a seguir a umas três voltas completas 
no calcanhar e planta do pé, realiza-se finalmente um segundo “oito”, acima 
do tornozelo, que precede o enrolamento ou “cruzamento alternado” até ao 
joelho. Deve envolver-se todo o membro desde a base dos dedos até logo abaixo 
do joelho, utilizando uma ou duas ligaduras, consoante o tamanho delas e o 
comprimento e volume da perna. Cada volta deverá sobrepor-se em metade à 
volta anterior, permitindo assim um melhor efeito compressivo e uma maior 
estabilidade da ligadura durante os movimentos.

2.3. Contenção ou compressão não elástica

Para o tratamento de úlceras venosas grandes, nas resistentes ao trata-
mento, nas que têm muito exsudato e nas infectadas (naturalmente tratando 
concomitantemente a infecção, com antibióticos), pessoalmente preferimos 
aplicar contenção, ou compressão não elástica, obtida com ligaduras com cola 
de zinco, ou bota d’Unna. Essa ligaduras podem adquirir-se comercialmente 
já prontas a usar, ou podem impregnar-se na altura da aplicação com pasta de 
zinco preparada manualmente no consultório. Este tratamento pode ser feito 
duas vezes por semana, semanal ou quinzenalmente, de acordo com a úlcera em 
causa. Além do seu efeito cicatrizante, tem a vantagem de o paciente manter a 
contenção sem ter de lhe mexer, e fornecer uma compressão mais segura do que 
a elástica em doentes susceptíveis de terem algum grau subclínico de isquemia 
dos membros inferiores, como é o caso dos idosos. 

Há quem utilize muito este tipo de compressão para o tratamento das 
úlceras venosas, outros preferem usar a compressão elástica com ligaduras ou 
com os modernos Kits de meias elásticas, nomeadamente da Medi® e da Juzo®.
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8. TRATAMENTO ENDOVASCULAR NA ÚLCERA VENOSA

 AMÉLIA ESTÊVÃO
 CARLOS OLIVEIRA
 CARLOS E. COSTA ALMEIDA

1. Introdução 

A utilização de técnicas de termoablação no tratamento endovascular do 
refluxo do sistema venoso superficial iniciou-se no século XX.1-3 Estas técnicas, 
minimamente invasivas e com menor morbilidade que as técnicas cirúrgicas, 
rapidamente adquiriram um papel importante, demonstrando ser muito eficazes 
no tratamento da insuficiência venosa, com redução do tempo de hospitalização 
e rápida recuperação após o tratamento.2, 4

Uma vez que 85% dos doentes com úlceras venosas apresentam refluxo 
no sistema venoso superficial, muitas vezes acompanhado de veias perfurantes 
insuficientes, a associação de ablação das veias perfurantes refluxivas com a 
ablação da veia do sistema venoso superficial incompetente torna-se pertinente 
e melhora a taxa de cura da úlcera venosa, quando comparada com a ablação 
exclusiva da veia do sistema venoso superficial refluxiva.4 

A técnica de ablação térmica por radiofrequência é atualmente uma boa 
alternativa para o tratamento do refluxo na veia safena e veias perfurantes,1, 3, 5 
concorrendo com o tratamento cirúrgico e a escleroterapia. Contudo, apesar de 
a ablação térmica das safenas ter resultados semelhantes à cirurgia, atualmente 
o mesmo não é certo em relação à ablação das perfurantes, faltando estudos a 
longo prazo da taxa de cicatrização de úlceras. Quando aplicada, esta técnica 
origina oclusão da veia a partir de ondas térmicas que se propagam a toda a 
espessura da parede do vaso e que têm origem no calor que a ponta do cateter 
atinge. Mais ainda, durante este processo não se verifica um aquecimento signifi-
cativo do sangue existente no lúmen do vaso, o que diminui o risco de trombose 
ou perfuração do vaso.4, 5 O resultado final é a fibrose e a oclusão total do vaso, 
permanecendo os vasos tratados livres de refluxo em cerca de 92% dos doentes.4, 5
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2. Técnica

Previamente ao tratamento por ablação percutânea, deve ser efetuado um 
estudo ecooppler do sistema venoso profundo e superficial do membro inferior, 
para assinalar a existência de variantes anatómicas, determinar os vasos insu-
ficientes, a fonte de alimentação do refluxo dos segmentos varicosos e efetuar 
mapeamento das veias insuficientes com marcação cutânea.5

O procedimento terapêutico é realizado em ambulatório, com anestesia 
local tumescente e com o doente em decúbito. 

O vaso a tratar é puncionado e introduz-se um introdutor que auxilia 
a colocação do cateter de radiofrequência no interior do vaso, sempre com 
orientação ecográfica.

Após o correto posicionamento do cateter, 2 cm abaixo da junção safeno-
-femoral ou no lúmen das veias perfurantes, e confirmando sempre por ecografia, 
inicia-se a injeção da anestesia tumescente (Quadro 1). Esta vai envolver o vaso 
em todo o seu comprimento e, ajudada por uma ligeira posição de Trendelen-
burg, permite o seu colapso. A anestesia tumesceste tem também como função 
proteger os tecidos envolventes da veia de dano tecidual causado pelo calor. 
O doente submetido a anestesia local tumescente não sentirá dor durante o 
procedimento.

Quadro 1 – Anestesia tumescente

Lactato de Ringer 450cc

Lidocaina a 1% com epinefrina 1:100,000 50cc

Bicarbonato de sódio 8,4% 16cc

TOTAL 516cc

O cateter de ablação por radiofrequência é então ativado durante uma 
duração predefinida, sendo aquecido até aos 120º C durante 20 segundos, o que 
gera uma dose controlada de calor no interior do lúmen e produz a morte dos 
tecidos. Este procedimento repete-se ao longo do comprimento do vaso, até toda 
a veia estar obliterada. Deverá sempre efetuar-se ecografia com doppler após o 
procedimento, para confirmar a ausência de fluxo no interior da veia tratada.
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A realização de profilaxia antitrombótica não é consensual.6, 7 É aconse-
lhada em doentes com história de tromboflebite, trombose venosa profunda, 
trombofilia e obesidade. Alguns autores referem que também deve ser conside-
rada como rotina em doentes com idade superior a 50 anos, enquanto outros 
afirmam que deve ser realizada apenas em grupos de risco aumentado.6, 7

O membro tratado deve ser submetido a contenção elástica durante 7 a 14 
dias, e o doente deverá deambular nas primeiras 24 h.7

3. Vantagens da técnica

A ablação por radiofrequência é uma técnica segura e exequível, que 
melhora, significativamente, a cura da úlcera venosa e reduz a taxa de recidiva. 
Tem vantagens nos doentes idosos, obesos e com comorbilidades.1, 8 São poucas 
as complicações e a satisfação do paciente é grande.1, 9

Vários estudos randomizados mostraram semelhanças de eficácia entre 
esta técnica e a safenectomia clássica. Contudo, a ablação por radiofrequência 
demonstra menos morbilidade no pós-operatório imediato quando comparada 
com a safenectomia clássica, podendo também ser realizada em regime ambu-
latório. Quando comparada com a escleroterapia, a ablação por radiofrequência 
mostra maior redução do refluxo ao fim de três semanas, assim como menor 
morbilidade nos primeiros 10 dias, não mostrando, no entanto, diferenças de 
prognóstico a longo prazo.2, 10

Nos vários estudos realizados, a ablação por radiofrequência conseguiu 
87-92% de sucesso terapêutico, sem evidência de recidiva ou neovascularização 
durante os primeiros cinco anos.2, 8

As guidelines do NICE (National Institute for Health and Care Excellency) 
publicadas em 2013, preconizam como terapêutica de primeira linha para o 
tratamento do refluxo das veias safenas a realização de ablação por radiofre-
quência ou por laser, com a escleroterapia ecoguiada em segundo lugar e, por 
fim, a cirurgia. 

Há, também, evidências a demonstrar que o tratamento conservador com 
meias de compressão melhora o prognóstico após a realização de ablação por 
radiofrequência.1, 11

Numa perspetiva económica, a ablação por radiofrequência mostrou 
nalguns estudos ser mais rentável que a cirurgia clássica ou o tratamento conser-
vador, quando é tido em conta o prognóstico, nomeadamente taxas de recidiva 



A M ÉLI A E STÊVÃO, CA R LOS OLI V EIR A, CA R LOS E . COSTA A L M EIDA

116

e morbilidade associada, e os seus custos futuros. Embora a ablação por radio-
frequência seja um procedimento mais caro que a escleroterapia, também tem 
mostrado, segundo alguns autores, melhores resultados. Assim sendo, a ablação 
térmica surge como o método com melhor relação custo-benefício.8, 12

4. Contraindicações

Esta técnica tem, no entanto, algumas contraindicações: não deve, ou não 
pode, mesmo, ser realizada em doentes com sequelas de tromboflebite, presença 
de veias extremamente tortuosas, indivíduos com varizes superficiais ou com 
dilatação varicosa da junção safeno-femoral (que devem ser submetidos a safe-
nectomia), coagulopatia não controlada ou com disfunção hepática que limite 
a administração de anestesia local.8 Deve ser evitada em doentes grávidas ou 
em período de amamentação.8

5. Complicações

A técnica de ablação térmica por radiofrequência não é isenta de compli-
cações, embora a grande maioria destas sejam ligeiras.2, 3, 13, 14 A literatura 
mostra que até 1.2% dos doentes sofriam queimaduras cutâneas nos primeiros 
anos de uso da técnica, número que diminuiu com o uso de anestesia tumes-
cente. Em até cerca de 3% dos doentes podem ser observados fenómenos de 
flebite superficial, e cerca de 12% apresentam parestesias no pós-operatório 
imediato. No entanto, aos cinco anos, apenas 2.6% dos doentes mostram 
sinais ou sintomas dessas complicações, elevando esta técnica a um patamar 
de segurança considerável quando comparada com as outras alternativas  
terapêuticas.13

Há a destacar a possibilidade de a ablação térmica originar um quadro de 
trombose venosa profunda (TVP) em até 1% ou 0,7% dos doentes, consoante 
seja por laser ou por radiofrequência.3, 6 O que, na realidade, não é um valor 
desprezível, tornando necessária a monitorização clínica do doente no pós-
-operatório imediato, bem como a explicação a dar-lhe dos sinais de alarme 
aquando da alta clínica para o exterior da instituição de saúde.5, 6, 13
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6. Conclusão

A ablação térmica por radiofrequência é uma escolha viável para o trata-
mento da doença venosa crónica dos membros inferiores, mostrando menos 
morbilidade pós-tratamento quando comparada com outras técnicas, e com 
taxas de sucesso terapêutico que podem ser sobreponíveis no tratamento do 
sistema venoso superficial.3, 12, 15 Contudo, mesmo com todas as vantagens que 
lhe são atribuídas, esta técnica não pode substituir completamente o papel da 
cirurgia clássica ou do tratamento esclerosante, devendo sempre ser todos equa-
cionados a título individual para cada doente. No tratamento de veias colaterais 
a ablação térmica não é suficiente, sendo necessário juntar as flebectomias ou 
a esclerose para se conseguirem ótimos resultados. Além do mais, a ablação 
térmica de perfurantes carece de estudos a longo prazo que permitam uma 
comparação válida com os resultados da SEPS.
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9. DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DAS ÚLCERAS 
 INFETADAS

 JOSÉ NEVES ANTUNES

1. Diagnóstico

As infeções da pele e tecidos moles são uma condição clínica transversal a 
todas as especialidades médicas, sendo responsáveis por cerca de 13% de todos 
os internamentos hospitalares. As úlceras crónicas, nomeadamente a úlcera 
de perna e o pé diabético, são as causas mais frequentes de infeção da pele e 
dos tecidos moles, devido à sua elevada incidência e prevalência na população 
adulta, sobretudo na população acima da sétima década de vida.

As úlceras crónicas constituem um elevado fardo para o SNS, pela sua 
incidência e pelos custos socioeconómicos, diretos e indiretos, que acarretam. 
Por outro lado, elas são também, indiscutivelmente, um problema para o doente, 
pela interferência que têm na sua atividade profissional e social, levando a perda 
de horas e dias de trabalho ou a reformas antecipadas, com redução consequente 
nos proventos. Para além de todos estes aspetos, as úlceras crónicas têm um 
impacto altamente negativo na qualidade de vida dos doentes.

Existem numerosas formas de classificar as úlceras. Uma dessas formas é 
quanto à evolução da cicatrização, podendo deste ponto de vista ser classificadas 
em agudas e crónicas.

Uma úlcera aguda é aquela em que a cicatrização se faz seguindo as fases 
de cicatrização de forma ordenada, com restituição integral dos tecidos danifi-
cados como, geralmente, acontece na maioria das feridas cirúrgicas. As úlceras 
crónicas são aquelas em que o processo de cicatrização parou. Na prática clínica 
considera-se uma úlcera como crónica quando a cicatrização não ocorre no 
período de seis a oito semanas.

A cicatrização é um processo fisiológico complexo de regeneração dos 
tecidos quando há perda da sua integridade. Este processo pode ser parado ou 
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retardado por fatores locais, como: infeção, tecido desvitalizado ou necrótico, 
excesso de humidade, etc., ou fatores sistémicos, como: idade, estado nutricional, 
doenças associadas ou toma de fármacos como os corticóides e os AIN’s, etc. 
Todos estes fatores podem, por si só ou em associação, contribuir para que uma 
úlcera não progrida para a cicatrização. 

Nas úlceras da perna, e concretamente nas úlceras venosas, a infeção local 
desempenha um papel muito importante no processo fisiopatológico da cronici-
dade. O diagnóstico de infeção pode passar despercebido, porque dos clássicos 
sinais cardinais de infeção aguda, rubor, calor, tumor e dor, apenas esta está 
presente numa minoria dos casos.

Um diagnóstico precoce de infeção é da máxima importância, porque a 
instituição de um tratamento atempado contribui positivamente para a cicatri-
zação da úlcera, reduz os custos de tratamento e, muito importante, vai contri-
buir para uma melhoria da qualidade de vida do doente.

Sendo a úlcera uma solução de continuidade da pele, ela oferece às espé-
cies bacterianas que a colonizam uma oportunidade de acederem aos tecidos 
expostos. Como resultado, inicia-se uma complexa série de interações entre o 
hospedeiro e os potenciais patogénicos, cujo resultado não é previsível.

O risco da úlcera infetar está relacionado com a capacidade de resistência 
do hospedeiro, o número de bactérias presentes e a sua agressividade, e rege-se 
pela equação seguinte:

Risco de infeção = Carga bacteriana x virulência
 Resistência do hospedeiro

Desta forma, o risco de infeção de uma úlcera está diretamente relacio-
nado com o número de bactérias presentes e a sua virulência, e é inversamente 
proporcional à capacidade de resistência do hospedeiro.

As bactérias encontram-se presentes em todas as úlceras crónicas, mas 
para a cicatrização ocorrer é necessário que exista um equilíbrio mantido entre 
as resistências do hospedeiro e a quantidade e virulência das bactérias.

A resistência do hospedeiro é uma variável muito importante na determi-
nação do risco de infeção nas úlceras crónicas, uma vez que os fatores locais e 
sistémicos podem afetar a cicatrização. Por exemplo, a doença arterial periférica 
(DAP), com a consequente redução na perfusão dos tecidos, está associada à 



9. DI AGNÓSTICO E TR ATA M EN TO DAS Ú LCER AS I N FETA DAS

121

fisiopatologia das úlceras crónicas e pode aumentar o risco de infeção. Outros 
fatores, tais como imunossupressão, diabetes e medicação concomitante, como 
os AIN’s, podem influenciar a forma como as bactérias presentes irão afetar a 
cicatrização.

Nas úlceras crónicas existe um continuum bacteriano, variando de úlcera 
contaminada até úlcera infetada, dependendo da carga bacteriana que está 
presente na úlcera (Fig. 1). O desafio consiste em estabelecer em que ponto a 
úlcera se encontra posicionada nesse continuum, e que estratégias clínicas são 
apropriadas nessa situação. De acordo com a carga bacteriana presente na lesão, 
podemos ter quatro categorias distintas de úlceras:

– Contaminadas: presença transitória de bactérias que não se reproduzem;
– Colonizadas: presença de bactérias em fase de reprodução, sem uma 

reação do hospedeiro;
– Infeção localizada: quando as bactérias e os seus produtos invadem os 

tecidos locais e, de forma subtil, impedem a cicatrização;
– Infeção invade tecidos vizinhos: quando as bactérias invadem os tecidos 

circundantes e provocam sinais e sintomas de infeção.

Adaptado de Principles of Best Practice: Wound Infection
in Clinical Practice: An International Consensus 2008. 

MEP Ltd, London

Figura 1 – Continuum da infeção na úlcera
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A transição de não infetada para infetada depende da relação entre a 
imunidade do hospedeiro e a carga bacteriana e sua virulência, como já antes 
referimos, mas tende a ser gradual e não está bem caracterizada. A maneira como 
as bactérias e seus produtos interagem com o processo de cicatrização não está 
completamente esclarecida. A associação entre biofilme e úlcera crónica, que 
foi demonstrada em 2008, parece ser um bom argumento para algumas úlceras 
não cicatrizarem (Fig. 2).

O biofilme existe em mais de 60% das úlceras crónicas, contribuindo para 
manter a úlcera em fase pró-inflamatória da cicatrização, que impede a evolução 
para a cicatrização através de uma série de complexas ações e interações. De 
forma muito resumida: produção de toxinas, produção de numerosas enzimas, 
libertação de radicais livres, libertação de proteinases, degradação de fatores de 
crescimento, ativação de metaloproteinases na matriz, degradação de proteínas e 
aumento da produção de exudado, promovendo um estado inflamatório crónico, 
responsável pela não cicatrização da úlcera.

O biofilme é uma complexa comunidade de microrganismos de diversas 
espécies, (bactérias, vírus e fungos), que se unem numa matriz tridimensional 
de substâncias poliméricas extracelulares, que adere intimamente ao leito da 
úlcera, constituindo uma barreira protetora que impede a ação dos antissépticos 
locais e dos agentes antibióticos sistémicos. Na prática clínica, o biofilme é a 
camada mais ou menos gelatinosa e mais ou menos espessa e aderente que cobre 
o leito da úlcera, como podemos observar nas imagens da Fig. 2. 

Figura 2 – Úlceras com vários tipos de biofilme
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A afirmação clínica de que uma úlcera crónica está infetada nem sempre é 
fácil, porque, como foi referido anteriormente, muitos dos doentes portadores 
destas úlceras são idosos, portadores de doenças crónicas, imunodeprimidos, 
medicados com AIN’s etc., situações que inibem os sinais de alerta de infeção; 
por outro lado, estes mesmos estados são favoráveis à infeção, porque dimi-
nuem a resistência do doente. A paragem ou o atraso na cicatrização pode ser 
o primeiro sinal clínico de que a úlcera está infetada.

Laboratorialmente uma úlcera está infetada quando existe uma carga 
bacteriana de 105/cm2 ou gr de tecido. Porém, não devemos esquecer que o 
exame bacteriológico é um exame complementar que, quando positivo é muito 
útil porque nos permite um tratamento antibiótico dirigido, todavia quando 
a resposta é “negativo” ou “polimicrobiano” não exclui a presença de infeção, 
correndo o risco de estarmos a administrar um tratamento antibiótico ao qual 
a bactéria ou bactérias não são sensíveis. Com frequência, na nossa prática 
clínica, encrontramos situações que clínicamente reunem critérios de infeção 
grave e o laboratório responde com “negativo” ou “polimicrobiano” (Fig. 3).

O diagnóstico de infeção é clínico e baseia-se:

– na história do doente, procurando fazer a deteção de fatores predis-
ponentes de infeção como: desnutrição, imunossupressão, diabetes, 
doença arterial periférica, toma de corticóides e/ou anti-inflamatórios, 
quimioterapia, etc.;

Figura 3 (a e b) – Úlceras infetadas com culturas negativas ou polimicrobianas
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– na história da úlcera, procurando saber há quanto tempo existe, se 
provoca dor, se exsuda muito ou pouco, os tratamentos que já realizou 
e onde, desde há quanto tempo não parece melhorar, etc.;

– na observação da úlcera, referenciando as características do leito e dos 
bordos e o estado dos tecidos circundantes à úlcera.

Porque os clássicos sinais cardinais de infeção raramente estão presentes 
nas úlceras crónicas, devemos estar atentos para a existência de sinais e sintomas 
secundários como paragem da cicatrização, presença de biofilme, presença de 
exsudato (Fig. 4) e mau odor, tecido de granulação escurecido e friável, apare-
cimento ou aumento de dor, edema localizado e eritema da pele circundante 
inferior a 2 cm do bordo da úlcera, que são indiciadores de infeção.

A presença de dois ou mais destes sinais e sintomas secundários é diag-
nóstica de infeção localizada.

São também sinais secundários de infeção: agravamento da úlcera com 
aparecimento de úlceras satélites, eritema maior de 2 cm e linfangite. A presença 
destes sinais é indicativa de que a infeção se está a propagar aos tecidos vizinhos 
com critério de gravidade, podendo evoluir para sépsis (Fig. 5). 

Figura 4 – Úlcera exsudativa
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Figura 5 (a e b) – Úlceras com sinais secundários de invasão dos tecidos vizinhos pela infeção

O diagnóstico de infeção de uma úlcera crónica é clínico e decorre dos 
sinais e sintomas clínicos de infeção que estão presentes na úlcera num dado 
momento, apoiados nos dados da anamnese. O exame laboratorial não faz o 
diagnóstico de infeção, mas ajuda a orientar o tratamento. Uma cultura negativa 
não exclui o diagnóstico de infeção. 

2. Tratamento

O tratamento da infeção nas úlceras crónicas baseia-se em dois vetores: 
um é sistémico e o outro é o tratamento local.

O tratamento sistémico comprende: antibioterapia, analgesia adequada ao 
nível da dor, e, por vezes, necessidade de recorrer aos diuréticos nos doentes 
em que existe edema bilateral acentuado, resultante do declive. Alguns doentes 
dormem sentados, porque não toleram o repouso na horizontal, mesmo sem 
existir doença arterial. Nas úlceras crónicas de etiologia venosa a medicação 
com Diosmina micronizada tem, segundo alguns estudos, utilidade, por reduzir 
o efeito inflamatório resultante das alterações na microcirculação provocadas 
pela hipertensão venosa a nível capilar.
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Nas úlceras crónicas infetadas dos membros inferiores, independentemente 
da sua etiologia, o suporte elástico de curta tração é, na opinião do autor, um 
elemento muito importante no tratamento destas úlceras, sobretudo quando 
associado ao exercício, porque contribui para aumentar a velocidade do fluxo 
venoso da pele e do tecido celular subcutâneo, bem como a drenagem linfática. 
Naturalmente que nas úlceras venosas, como já foi referido em capítulo anterior, 
a compressão elástica é a base principal do tratamento destas, porque neutraliza 
o processo fisiopatológico.

Embora o diagnóstico de infeção seja clínico, como ficou dito, é, no entanto, 
desejável que ele seja apoiado pelo diagnóstico laboratorial, porque nos permite 
a instituição de uma antibioterapia sistémica orientada, por forma a evitar o uso 
inadequado de uma antibioterapia de largo espectro que corre o risco de ser 
inadequada e poder contribuir para o desenvolvimento de estirpes microbianas 
multirresistentes.

A antibioterapia deve ser, idealmente, orientada por TSA, em dose 
adequada ao peso do doente e com duração de uma a duas semanas, depen-
dendo da evolução dos sinais secundários de infeção. Em casos esporádicos 
poderemos ter de instituir uma antibioterapia empírica imediata, como seja 
nas úlceras com sinais secundários de gravidade, devendo a opção recair na 
associação Amoxicilina/Ácido Clavulâmico, 1gr de 12/12 horas, se a suspeita é 
de o agente ser um Gram+, ou uma Ciprofloxacina, na dose de 750 mg de 12/12 
horas, se a suspeita é de um agente Gram-.

Relativamente ao tratamento local, o desbridamento dos tecidos desvitali-
zados e do biofilme que cobre, na maioria dos casos, o leito das úlceras infetadas, 
é de capital importância para permitir a ação dos antissépticos locais e também 
dos antibióticos sistémicos. A colheita de amostra para exame bacteriológico 
só deve ser feita após uma primeira limpeza mecânica da úlcera com soro fisio-
lógico. Este desbridamento deve ser repetido em todos os pensos, e pode ser 
feito por curetagem ou por hidrodisseção, com uma seringa e uma agulha 25G, 
podendo usar-se uma mistura de soro com um agente antissético que tenha um 
efeito positivo sobre a barreira do biofilme. 

Após este procedimento, deve aplicar-se um penso estéril para absorção 
do exsudado e que simultaneamente constitui uma barreira protetora da úlcera 
em relação às ligaduras e ao meio ambiente.

Existem, atualmente, no mercado uma miríade de pensos e substâncias 
para aplicação local, todas elas reclamando contribuir para uma mais rápida 
cicatrização da úlcera. No entanto, o nível e a força de evidência dessa capaci-
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dade, apresentados na literatura para os diversos tipos de pensos, não são, regra 
geral, muito fortes.

Entre estes estão: alginatos, hidrofibras, espumas, hidrocolóides, hidro-
geles, silicones, carvão ativado, poliuretanos, prata, quer em forma de pomada 
quer impregnada em pensos de hidrofibra, carvão e outros, proteases, compostos 
com mel, compostos com colagénio, compostos com iodo, como a iodopovi-
dana liquida, iodopovidona pomada, compressa impregnada em iodopovidona, 
cadexómero de iodo, outros antisséticos como a octenilina, em líquido e em gel, 
a polihexanida, a clorexidina. Nos últimos anos a aplicação de pressão negativa 
nas úlceras infetadas parece ter mostrado ser, pelo menos nalguns casos, uma 
mais valia no seu tratamento, se dela houver disponibilidade.

Não existe nenhum penso ideal que resulte em todas as úlceras. É neces-
sário conhecer bem as particularidades dos produtos que utilizamos e ter em 
consideração que se um produto não está a contribuir de forma objetiva para a 
resolução da infeção, o mesmo é dizer para uma granulação do leito da úlcera, 
para a redução da quantidade do exsudado, do edema e rubor dos tecidos 
envolventes e, muito importante, para o controlo da dor, devemos mudar o tipo 
de penso que estávamos a utilizar préviamente.

Teoricamente o penso ideal seria aquele que fosse indolor, não aderente e 
que tivesse grande poder de absorção. No entanto, devemos ter em consideração 
que não basta ter grande poder de absorção: é necessário que tenha também 
grande poder de retenção, porque a nossa perna é um elemento dinâmico 
que sofre variações de diâmetro com a contração dos músculos, quando nos 
movemos, provocando a expressão do penso adsorvente contra a ligadura, 
dando origem à difusão do exsudado na lateralidade que irá hiper-hidratar e 
macerar a pele circundante à úlcera, criando condições propícias para que a 
infeção progrida para os tecidos perilesionais e a úlcera aumente de dimensões.

Na experiência do autor, consubstanciada em cerca de três centenas de 
casos de pé diabético, úlceras de perna, venosas, traumáticas, associadas a 
doenças do colagénio e outras, a aplicação no leito da úlcera, após o desbrida-
mento, de uma compressa humedecida com o antisséptico de última geração, 
octenidina, tem sido eficaz na grande maioria dos casos, particularmente nas 
úlceras infetadas por estafilococos (MSSA e MRSA) e por pseudomonas.

Os antisséticos de última geração, como é o caso da octenidina, não são 
citotóxicos, têm elevado poder bactericida, com início de ação rápido e ação 
prolongada e não são inativados por liquidos orgânicos. Para além disso, e 
muito importante, é o fato de interagirem, de forma positiva, com a barreira do 
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biofilme, facilitando a sua ação local como bactericida e permitindo também o 
sinergismo da antibioterapia sistémica.

O tratamento local deve ser repetido três vezes por semana até o leito da 
úlcera ficar com completa granulação, passando então à aplicação de apósitos 
que favoreçam um ambiente húmido no leito da úlcera. Nesta fase, a muda do 
penso passa a semanal ou até quinzenal.

Os doentes com úlceras extensas e muito exsudativas (Figs. 4 e 5b), como 
acontece em úlceras venosas com meses e anos de evolução, devem ser 
internados e submetidos a pensos com pressão local negativa (vacuoterapia), 
com mudança de pensos a cada 48/72 horas de acordo com o tipo de apósito, 
compressas ou esponja, que é aplicado no leito da úlcera a fim de evitar hemor-
ragia em toalha e ser menos dolorosa a muda. Em úlceras mais pequenas, mas 
igualmente muito exsudativas, podemos utilizar a vacuoterapia em regime 
ambulatório, se houver disponibilidade de material. Estes doentes com úlceras 
extensas, uma vez que o leito esteja todo granulado, com caraterísticas normais 
e bacteriologia negativa, devem fazer homoenxerto de pele expandida (Fig. 6), 
para uma mais rápida epitelização da lesão.

Figura 6 – Úlcera coberta com homoenxerto de pele expandida 
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10. PREVENÇÃO DA ÚLCERA VENOSA

 LUÍS REIS

1. Introdução

A insuficiência venosa crónica dos membros inferiores é a causa mais 
comum das úlceras da perna. A sua incidência aumenta com a idade. A sua 
abordagem envolve tratar a sua causa, optimizar o tratamento local e responder 
às preocupações dos doentes. Para tal, no início, é necessário demonstrar que a 
doença venosa é a causa da úlcera. O médico deve excluir doença arterial conco-
mitante significativa, e para tal obter um índice tornozelo-braço (ITB). O aspecto 
mais importante do tratamento é a compressão elástica, para todos os doentes 
com um ITB superior a 0,8. A utilização duma compressão não elástica, como a 
obtida com aplicação de ligaduras de zinco (bota d’Unna), permite empregá-la 
com segurança mesmo em doentes com um grau maior de isquemia do membro 
inferior afectado, o que acontece com alguma frequência nos idosos. Outros 
componentes importantes da abordagem terapêutica são o incentivo à deambu-
lação, alterações do estilo de vida, tratamento medicamentoso, nomeadamente 
venoactivo. Os doentes devem ser estudados, clinicamente e por ecodoppler 
(quando indicado), e seleccionados para o tratamento mais adequado das suas 
veias doentes, sejam do sistema superficial, sejam do perfurante. Há que intervir 
precocemente, de modo a quebrar, ou atrasar, a história natural da doença, que 
é a do agravamento progressivo ao longo dos anos. Doentes bem seleccionados 
podem responder com êxito ao tratamento cirúrgico, esclerosante ou por ablação 
térmica, isolados ou, as mais das vezes, em combinação. No entanto, há que lhes 
explicar que a doença é muito mais do que as veias dilatadas que são tratadas, 
e que, na realidade, não tem cura, embora os doentes possam viver toda a vida 
sem varizes, ou sem ter as suas complicações, como as úlceras de perna, quando 
correcta e atempadamente tratados. 
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Algumas recomendações serão feitas, que tentam incorporar as melhores 
práticas clínicas, conjuntamente com a opinião de peritos e a investigação 
disponível. A abordagem da doença venosa é mais bem conseguida quando se 
consegue captar a participação activa dos doentes e dos seus familiares.

2. Prevenção Primária

Muitas das medidas que se utilizam no tratamento da úlcera são as mesmas 
que se utilizam na sua prevenção primária.

2.1 Obter cuidadosamente uma história clínica, para determinar se ela 
tem características venosas e excluir outros diagnósticos. Avaliar o 
grau de dor na úlcera, e identificar factores sistémicos e locais que 
possam estar a impedir a sua cicatrização.

2.2 Determinar as causas da insuficiência venosa crónica baseada na sua 
etiologia: insuficiência valvular (refluxo), obstrução ou falência da 
bomba muscular periférica.

2.3 Obter um Índice tornozelo-braço para excluir doença arterial conco-
mitante significativa.

2.4 Implementar uma terapêutica de compressão elástica em todos os 
doentes com um ITB > 0,8.

2.5 Prescrever uma terapêutica de contenção gradual em todos os doentes 
em que se exclua doença isquémica significativa concomitante.

2.6 Implementar um programa de compressão pneumática intermitente 
e/ou elevação dos membros, já que podem diminuir o edema da perna 
e ajudar à prevenção do aparecimento de úlcera.

2.7 Consulta com um Serviço de Fisiatria para maximizar a actividade 
e a mobilidade do doente.

2.8 Considerar abordagem cirúrgica se existir insuficiência venosa super-
ficial ou das perfurantes, na ausência de doença extensa do sistema 
venoso profundo.

2.9 Do mesmo modo considerar o tratamento das veias superficiais e das 
perfurantes por escleroterapia ou termoablação.

2.10 Tentar obter o máximo de aderência do doente, dos seus familiares e 
dos médicos de família a estas medidas preventivas, já que o suporte 
social e dos cuidados de saúde primários são extremamente impor-
tantes no sucesso da prevenção primária e secundária.
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2.11 Aconselhar o doente em termos de estilo de vida (não estar muito 
tempo em pé, sem se movimentar, e não apanhar calor directo nas 
pernas), de medidas higieno-dietéticas, e da toma de alguns medi-
camentos hormonais. 

3. Prevenção Secundária

As úlceras associadas à insuficiência venosa crónica dos membros infe-
riores são conhecidas por recidivarem facilmente após uma primeira cicatri-
zação. A taxa de recidiva pode atingir valores próximos dos 40% ao longo dos 
anos, e é maior quando não houve cirurgia de varizes prévia e quando existe 
insuficiência do sistema venoso profundo. O tratamento do sistema superficial 
e do perfurante previne a recorrência da úlcera venosa.

Medidas que podem ser tomadas para prevenção:

3.1. Melhoria da função dos músculos da região gemelar

A maioria dos doentes com antecedentes de úlcera venosa têm uma função 
diminuída da denominada “bomba periférica”, ou “bomba venosa da perna”, a 
qual pode ser melhorada através de um programa de exercício físico de resis-
tência progressiva (um método para aumentar a força de um músculo, ou grupo 
muscular, enfraquecido, aumentando gradualmente a resistência contra a qual 
ele trabalha). 

No mínimo pode-se afirmar que o exercício físico, ao melhorar os parâ-
metros hemodinâmicos no membro afectado, é capaz de ajudar a prevenir a 
recidiva da úlcera.

3.2. Elevação do membro inferior

A elevação dos membros inferiores na posição sentado, e evitar períodos 
prolongados na posição de pé, podem ajudar a diminuir o edema da perna, por 
ajudarem o retorno venoso.

Pelo menos uma hora de elevação do membro afectado associa-se a um 
menor número de recidivas ulcerosas.
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3.3. Terapêutica compressiva

Terapêutica compressiva gradual abaixo do joelho é susceptível de prevenir 
a recorrência de úlcera venosa após a sua cicatrização. A justificação baseia-
-se no facto de que a aplicação de uma pressão externa através de compressão 
elástica sobre os músculos da região gemelar aumenta a pressão intersticial, o 
que resulta numa melhoria do retorno venoso e numa redução da hipertensão 
venosa, o que por sua vez diminuiria a hipótese de recidiva da úlcera.

Embora não existam ensaios clínicos randomizados comparando o uso 
ou não desta terapêutica compressiva externa, o facto é que foi demonstrado 
definitivamente que a sua não utilização está associada a um risco muito mais 
elevado de recidiva (classes 5 e 6 da classificação CEAP).

3.4. Cirurgia

Aos doentes em que haja indicação para cirurgia, por refluxo do sistema 
venoso superficial e/ou das veias perfurantes, desde que não haja contraindi-
cação, deve-lhes ser oferecida a oportunidade de cirurgia. 

3.5. Escleroterapia

A escleroterapia, sobretudo com espuma, pode ser uma alternativa à 
cirurgia. Vários estudos demonstraram que pode ser eficaz em abolir o refluxo 
venoso no sistema venoso superficial, e tem taxas de sucesso na cicatrização ou 
na prevenção da úlcera venosa, tal como a cirurgia.

3.6. Termoablação

A ablação térmica, seja por laser seja por radiofrequência, tem sobre-
tudo indicação para substituir o stripping da safena interna (ou grande safena), 
quando está indicado, o que pode contribuir também para tratar ou prevenir a 
recorrência de úlcera venosa. 
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