


DOENÇA VENOSA CRÔNICA 
COM ESPECIAL ATENÇÃO  AO 

IDOSO.
Uma abordagem para o não especialista

BRUNO DE LIMA NAVES



Doença Venosa Crônica

Evolução Humana



Insuficiência Venosa Crônica

Pode ser definida como o conjunto de manifestações clínicas causadas 
pela anormalidade (refluxo, obstrução ou ambos) do sistema venoso  
(superficial, profundo ou ambos), geralmente acometendo os 
membros inferiores.

Eklöf B, Perrin M, Delis K,T, Rutherford RB, Gloviczky P. Updated terminology of chronic venous disorders: the VEINTERM transatlantic interdisciplinar consensus document. J Vasc Surg 2009;49: 498-
501.



Lembranças de anatomia
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Acúmulo e transporte de fluidos e escórias  do interstício para o sistema venoso

Absorção de lipídeos do intestino e transporte do mesmo no sangue 

Participação na defesa do corpo através da maturação e circulação de linfócitos

FUNÇÕES DO SISTEMA LINFÁTICO
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Classe 0 Sem sinais visíveis ou palpáveis de doença venosa

Classe 1 Telangectasias ou veias reticulares

Classe 2 Veias varicosas

Classe 3 Edema

Classe 4a Alterações tróficas  - hiperpigmentação, eczema

Classe 4b Alt. tróficas  - lipodermatoesclerose e atrofia branca

Classe 5 Alterações tróficas com úlcera cicatrizada

Classe 6 Alterações tróficas com úlcera aberta

CEAP 
Classes Clínicas  (C)



CEAP  – CØ

Sem  sinais visíveis 
ou palpáveis de 
doença Venosa 



CEAP – C1

Varizes 
reticulares ou 
telangectasias
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CEAP C 2

Veias Varicosas
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CEAP C 3

Edema
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CEAP C 4a

Hiperpigmentação

Eczema
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CEAP C 4b

Lipodermatoesclerose

Atrofia Branca
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CEAP C 5

Úlcera Cicatrizada
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CEAP C 6

Úlcera Ativa







EPIDEMIOLOGIA

• Esta patologia está presente em quase 70% das pacientes do sexo 
feminino no grupo etário considerado idoso, ou seja, acima de 60 
anos. 

• Dados do Ministério da Saúde de 1983 apontavam que a insuficiência 
venosa crônica ocupava o 14º lugar entre as 50 principais doenças 
que causaram ausência ao trabalho e o 32º lugar entre as doenças 
que levaram à aposentadoria, o que sugere um importante impacto 
social e econômico dessa condição em nosso meio e evidencia a 
importância do seu tratamento adequado.

Silva M de, C. (1991) Chronic venous insufficiency of the lower limbs and its socio-economic significance. 
International angiology: a journal of the International Union of Angiology 10, 152-157



EPIDEMIOLOGIA
• No grupo etário de mulheres entre 23 e 48 anos, 37,53% apresentavam 

sintomas e veias proeminentes e 51,83% apresentavam veias 
proeminentes na ausência de sintomas. No grupo de mulheres com 
mais de 48 anos, 62,79% apresentavam-se sintomáticas e com veias 
proeminentes. No grupo de indivíduos do sexo masculino, apenas 
13,97% eram sintomáticos e apresentavam veias proeminentes. Os 
autores consideraram os achados semelhantes aos observados em 
outros países ocidentais. 

Scuderi, A., Raskin, B., Al Assal, F., Scuderi, P., Scuderi, M. A., Rivas, C. E., Costa, D. H., Bruginski, C. G., and
Morissugui, A. N. (2002) The incidence of venous disease in Brazil based on the CEAP classification. International
angiology: a journal of the International Union of Angiology 21, 316-321



ENVELHECIMENTO

• O Brasil envelhece progressivamente e de forma acelerada. Todo 
ano, 700 mil novos idosos são incorporados a esse segmento da 
pirâmide etária. O número de idosos no Brasil passou de 3 milhões 
em 1960, para 7 milhões em 1975 e 17 milhões em 2006 Estima-se 
que serão 32 milhões  de idosos, com 60 anos ou mais em 2020. A 
longevidade só será de fato uma conquista se for agregada qualidade 
aos anos adicionais de vida.

Veras RP. Envelhecimento Populacional contemporâneo: demandas, desafios e inovações. Revista de Saúde 
Pública, 2009; 43.









FISIOPATOLOGIA

• A via final comum que leva à insuficiência venosa crônica é o 
desenvolvimento da hipertensão venosa , resultante de alterações no 
funcionamento do sistema venoso dos membros inferiores, composto 
pelas veias superficiais contidas no tecido subcutâneo (como a 
safena), pelas veias profundas localizadas dentro ou entre os 
músculos e pelas veias perfurantes, que comunicam o sistema venoso 
superficial ao profundo. O fluxo venoso é determinado pelas válvulas 
venosas, que direcionam o fluxo do sentido distal para o proximal e 
do sistema superficial para o profundo (exceto no pé) e pelo efeito da 
bomba muscular da panturrilha . 

Alguire, P. C., and Mathes, B. M. (2013) Pathophysiology of chronic venous disease. UpToDate. 
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Fisiopatologia Independente da causa, a hipertensão venosa é o núcleo 
central dos sintomas apresentados na IVC. Medindo-se a pressão venosa 
superficial distal nos membros inferiores de indivíduos normais encontramos 
valores de aproximadamente 80 a 90mmHg no repouso. Durante o exercício esta 
pressão decresce, chegando a valores como 30-40mmHg. Já indivíduos que 
apresentam IVC, apesar da pressão inicial ser idêntica durante o repouso, a 
mesma diminui significantemente menos (para algo como 70mmHg) ou mesmo 
aumenta, como na ocorrência de veias perfurantes insuficientes onde a pressão 
do compartimento muscular pode ser transmitida à superfície. 

FISIOPATOLOGIA DA DVC



Linton RR   Ann Surg. 1953; 138:415-432



FISIOPATOLOGIA

• Quando esse sistema funciona de maneira apropriada, a 
pressão venosa no sistema venoso superficial oscila entre 20 
e 30 mmHg à deambulação, mas na presença de obstrução 
venosa, válvulas venosas incompetentes ou contração 
muscular inadequada, a pressão venosa pode alcançar 
valores mais elevados, de  60 a 90 mmHg, o que caracteriza a 
hipertensão venosa.
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Variações de 
pressão no 
interior das 

veias em pernas 
normais e com 

varizes



Illustrative ambulatory foot venous pressure measurements during exercise and at rest over time in the standing 

position. A, Normal venous pressure. The resting standing venous pressure in ≈80 to 90 mm Hg. The pressure drops to 

≈20 to 30 mm Hg (or >50% decrease) with calf exercise. The return in pressure is gradual, with refill taking >20 

seconds. B, Abnormal venous pressure with venous reflux. The resting standing pressure is usually higher than normal. 

The drop in pressure with exercise is blunted (<50% decrease). The return in venous pressure to the resting level is rapid 

because of a short refill time (<20 seconds). C, Abnormal venous pressure with venous obstruction. Resting standing 
venous pressure is usually higher than normal. There is minimal-to-no drop in pressure with exercise.



A Hipertensão 

Venosa desencadeia 

um processo 

inflamatório  no 

qual os leucócitos 

desempenham um 

papel 

preponderante.



Figure 3. Venous hypertension is transmitted to the microcirculation and prompts leukocyte adhesion to capillary endothelium. This initiates an 

inflammatory reaction which dramatically increases capillary permeability. When transcapillary filtration exceeds ly...

M. Perrin,  A.A. Ramelet

Pharmacological Treatment of Primary Chronic Venous Disease: Rationale, Results and Unanswered Questions

European Journal of Vascular and Endovascular Surgery, Volume 41, Issue 1, 2011, 117–125

http://dx.doi.org/10.1016/j.ejvs.2010.09.025



Moléculas de Adesão Endoteial
(ICAM-1, E-selectina,...)

Adesão Migração (rolamento 
monocito e linfócitos)

Pressão e Turbilhonamento
Expressão gênica (TNF,IL-1,...)

Eur J Vasc Endovasc Surg (2011) 41, 117e125



Figure 4. Early cellular events leading to the skin changes of chronic venous insufficiency may begin with venous hypertension 

inducing low shear stress, which favors leukocyte adhesion and spreading on the endothelium. Degranulation occurs as 

cytoplasmic gran...

M. Perrin,  A.A. RameletPharmacological Treatment of Primary Chronic Venous Disease: Rationale, Results and Unanswered Questions

European Journal of Vascular and Endovascular Surgery, Volume 41, Issue 1, 2011, 117–125 http://dx.doi.org/10.1016/j.ejvs.2010.09.025

Hipertensão Venosa e Hemostase
favorecem a adesão leucocitária
no endotélio

• Inflamação

Adesão leucocitária seguida de 
migração e ativação através da parede 
venosa → degranulação de proteínas → 
dano tecidual

Eventos Celulares Precoces na IVC



Schid-Schonbein GW,Takase S, BerganJJ. New advances in the understanding of the pathophysiology of chonic venous insufficiency.Angiology 2001;52 
(suppl.):S27-34 Modificado por Adilson Ferraz Paschôa



Venous Leg Ulcers
Alejandra Vivas, MD; Hadar Lev-Tov, MD, MAS; Robert S. Kirsner, MD, PhD





• ↑



FATORES PREDISPONENTES
idade avançada

antecedentes familiares

obesidade

sedentarismo

tabagismo

passar muito tempo assentado ou em pé parado

traumatismos de membros inferiores

trombose venosa (superficial ou profunda) prévia

hiperestrogenismo e, nas mulheres, a gestação . 

Porter, J. M., and Moneta, G. L. (1995) Reporting standards in venous disease: an update. International 
Consensus Committee on Chronic Venous Disease. Journal of vascular surgery 21, 635-645



Fatores Predisponentes



Anticoncepcionais orais





CLÍNICA

• SINAIS

• Edema

• Varizes

• Úlceras

• Distrofias

• Dermatite de estase

–SINTOMAS

–Peso nas pernas

–Dor nas pernas

–Cãibras 

–Pernas inquietas

–Cansaço

–Dor Venosa



SINAIS



– Formigamento

– Dolorimento

– Queimação

– Dor

– Cãimbras noturnas

– Sensação de edema, latejamento

– Peso, prurido

– Pernas inquietas

– Perna cansada, fadiga
Eklof B et al. J Vasc Surg 2009;49:498-501 - 2. Strigo IA et al. Pain 2002;97:235-246

Dor Difusa

SINTOMA - DOR





▪É de aparecimento precoce. 

▪A tendência geral  é de subestimar a intensidade dos 
sintomas venosos.

Nem sempre há uma correlação entre os sintomas e os
sinais clínicos ou anormalidades identificadas ao Eco-
Doppler.

Na Doença Venosa a Dor



• A dermatite de estase, frequentemente observada na doença mais avançada,   
manifesta-se como uma combinação de prurido, depósito de hemossiderina, 
eritema e descamação. A limpeza adequada e o uso de emolientes ajudam na 
manutenção da barreira da pele intacta e na prevenção do ressecamento e do 
aparecimento de fissuras. Áreas com dermatite de estase estão mais propensas a 
apresentar  dermatite de contato, razão pela qual deve-se evitar o uso tópico de 
substâncias sensibilizantes.





















•Resolver o problema dos pacientes .
•“The Best interest of the patient is the only interest to
be considered.” Dr.William J.Mayo in 1910.



TRATAMENTO PREVENTIVO

•É baseado no conceito da inflamação da parede 
do vaso e hipertensão venosa. 
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• Apesar da diversidade de sintomas e sinais na estase venosa 
crônica, todos se devem fundamentalmente à HIPERTENSÃO 
VENOSA.

• Podemos ter associado, insuficiência valvar venosa, obstrução 
venosa  e comprometimento da bomba muscular da 
panturrilha , agravando o quadro.
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•Hipertensão venosa + estase + inflamação 

•Responsáveis pelas manifestações clínicas da IV

•A doença venosa é uma patologia inflamatória



TRATAMENTO DA DVC

• Entre os objetivos de tratamento da DVC  estão:

• a melhora dos sintomas

• a diminuição do edema e a cicatrização das úlceras. 

• A importância das medidas gerais, que incluem modificações no 
estilo de vida, cuidados com a pele, terapia de compressão e a 
abordagem medicamentosa com drogas que trazem importante 
melhora nos sintomas e apresentando baixíssimo índice de 
efeitos colaterais e/ou interações com outras drogas.
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• O tratamento clínico da doença venosa é o combate precoce à 
hipertensão venosa e consequentemente a inflamação.



DIRETRIZES EM CARDIOGERIATRIA-SBC

• Perda de peso.

• Prática de exercícios, tais como flexões simples do tornozelo, trabalho 
muscular da panturrilha.

• Trabalho de força e atividade aeróbica (ex: natação, caminhar na 
piscina, andar ou pedalar.

• Pilates, dança, aulas de alongamento, hidroginástica que melhoram 
as condições físicas e proporcionam um momento de socialização 
importante neste grupo etário

Andrade, JP. II Diretrizes em cardiogeriatria da Sociedade Brasileira de Cardiologia. 2009, 09.



DIRETRIZES EM CARDIOGERIATRIA -SBC
• 150 minutos por semana de 

atividade aeróbica, natação, 
caminhar na piscina, andar ou 
pedalar.

• Pilates, dança, aulas de 
alongamento, hidroginástica que 
melhoram as condições físicas e 
proporcionam um momento de 
socialização importante neste 
grupo etário.

http://filhinhosdamamae.com.br/wp-content/uploads/2016/01/grau-de-atividade-fisica-do-adulto.pngI IMAGEM
Andrade, JP. II Diretrizes em cardiogeriatria da Sociedade Brasileira de Cardiologia. 2009, 09.

http://filhinhosdamamae.com.br/wp-content/uploads/2016/01/grau-de-atividade-fisica-do-adulto.pngI


DIRETRIZES EM CARDIOGERIATRIA-SBC

• Duas vezes atividade de 
força por semana, grau 
de recomendação II.

http://1.bp.blogspot.com/-qmpGBU5M5PM/Uppa86UYg3I/AAAAAAAAOOA/XwGk9Z_neNg/s400/1459314_10202630157497542_900355309_n.jpg

Andrade, JP. II Diretrizes em cardiogeriatria da Sociedade Brasileira de Cardiologia. 2009, 09.



MEDIDAS GERAIS

•Não fumar.

•Praticar uma atividade física regular 

•Manter o peso equilibrado

•Fortalecer panturrilha.

•Usar meias elásticas quando for ficar longos períodos 
assentada ou de pé sem se movimentar. 

•Evitar longos períodos em ortostatismo / imobilidade          
estase sanguínea



MEDIDAS GERAIS









TERAPIA DE COMPRESSÃO

• A terapia compressiva é o tratamento básico mais frequentemente 
usado para veias varicosas, edema, alterações dermatológicas e 
mesmo úlceras, com o objetivo de diminuir a hipertensão venosa à 
deambulação. As diferentes técnicas de compressão ambulatorial 
incluem meias elásticas, bota de Unna e bandagens elásticas e não 
elásticas. Aparelhos de compressão pneumática (tais como bombas 
de compressão intermitente) podem ser usados à noite.

(2011) The care of patients with varicose veins and associated chronic venous diseases: clinical practice 
guidelines of the Society for Vascular Surgery and the American Venous Forum. Journal of vascular surgery 53, 
2S-48S



TERAPIA COMPRESSIVA 

Meia elástica

▪ Capacitância dos sistemas venosos superficial e profundo

▪Melhora a função venosa

▪Favorece contração da panturrilha

▪Corrige distúrbios da pressão tissular / elasticidade da parede 
de veias varicosas

▪Compressão gradual

▪Redução da recorrência pós tratamento 



TERAPIA DE COMPRESSÃO

• Os mecanismos que explicam os benefícios da terapia compressiva 
incluem redução do refluxo venoso, aumento da velocidade do fluxo 
das veias profundas, melhora do fluxo linfático e aumento da 
fibrinólise. 

• As meias elásticas, que provavelmente são a terapia compressiva 
mais utilizada, devem exercer uma pressão mínima no tornozelo 
entre 20 a 30 mmHg. Um maior grau de compressão (30 a 40 mmHg) 
é recomendado quando os sintomas e sinais são mais graves



PORÉM...

• As taxas de não adesão ao uso das meias elásticas são 
elevadas, variando de 30 a 60%, devido à sensação de aperto 
e ao calor.

Hamdan, A. (2012) Management of varicose veins and venous insufficiency. JAMA : the journal of the American 
Medical Association 308, 2612-2621



DPI-DRENAGEM POSTURAL INTERVALADA.
• A elevação das pernas um pouco acima do nível do coração por 30 

minutos três a quatro vezes ao dia pode melhorar a microcirculação 
cutânea e reduzir o edema, especialmente naqueles casos de doença 
leve. Tem que ser prescrito como um medicamento!!

http://2.bp.blogspot.com/-wnRD0cbIvrQ/UO17kYHJKYI/AAAAAAAAFF8/RZZbciB2Xrs/s320/6.jpg IMAGEM

http://2.bp.blogspot.com/-wnRD0cbIvrQ/UO17kYHJKYI/AAAAAAAAFF8/RZZbciB2Xrs/s320/6.jpg




EVIDÊNCIAS 
CIENTÍFICAS

(guidelines)

PREFERÊNCIAS

(paciente)

EXPERIÊNCIA 
CLÍNICA

(médico)

Tratamento









TRATAMENTOS INVASIVOS

•Escleroterapia
• Convencional
• Espuma
• Laser



TRATAMENTOS INVASIVOS

•CIRURGIA
• Convencional
• Laser
• Radio-frequência
• Cola







TRATAMENTOS CIRÚRGICOS

• A cirurgia convencional, que é a retirada das varizes e todos os pontos de refluxo 
melhorando a drenagem venosa, tem grau de recomendação 1 nível de evidência 
B. A safenectomia segmentar até o joelho tem grau de recomendação 2, nível de 
evidência B. Além do método convencional, pode-se tratar a safena por meio de 
uma 

• Cirurgia a laser que é uma fibra introduzida na veia doente e lentamente 
retirada, promovendo a queimadura de  suas paredes, inutilizando a veia sem a 
necessidade de sua extração. Este procedimento tem grau de recomendação 1, 
nível de evidência B.

• Procedimento similar pode ser realizado usando-se uma sonda que emite uma 
radio frequência que lesiona a safena acometida, evitando-se a sua extração e, 
como na cirurgia convencional, tem o mesmo grau de recomendação e nível de 
evidência 

Gloviczki P,Comerota AJ,Dalsing MC, et al.The care of patients with varicose veins and associated chronic venous
diseases: Clinical practice guilines of the Society for Vascular Surgery and the American Venous Forum. J Vasc
Surg.2011;53:2S-48S.
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TRATAMENTO MEDICAMENTOSO

•DAR ALÍVIO

•SINTOMÁTICO

•PREVENÇÃO → AÇÃO ANTI-INFLAMATÓRIA



Flebotônicos
Grupo heterogêneo de drogas que tem ações no sistema venoso e linfático

Classe Droga Medicamento

Alfa-benzopironas Cumarina Venalot ® 

Gama-benzopironas
(Flavonóides)

Hesperidina → Diosmina
Diosmina → Hidrosmina
Quercetina → Rutina → Oxerrutina, Troxerrutina
Antocianidinas→ Pycnogenol

Daflon ®, Diosmin ®
Vênula ®
Venalot ®
Flebon ® 

Saponinas Castanha-da-índia→ Escina
Centella asiatica

Venocur ®

Sintéticas
(inibidores
enzimáticos)

Dobesilato de cálcio
Aminaftona

Dobeven ®
Capilarema ® 

Rabe E et al. Phlebology 2013



O SIGNIFICADO

• O tratamento da doença venosa crônica, além da melhora 
da saúde, da hipertensão venosa e de suas complicações, 
tem no componente estético nas pacientes idosas um efeito 
surpreendente na autoestima, aumentando relações sociais 
pela melhora atingida com o tratamento estabelecido.

• População com idade mais avançada que cresce muito, que 
quer viver bem com autonomia, independência e ter uma 
longevidade ativa e saudável.





LONGEVIDADE ATIVA

• Os pacientes idosos querem viver ativamente e existem 
ferramentas para tornar esta realidade possível.   Cabe ao 
médico motivar o seu paciente para cuidar bem de sua saúde, 
mostrar o que pode ser feito, tratar o que pode ser tratado, 
melhorar o que for possível e dar alívio com atitudes e 
medicação adequada.



Volume 15,Número 4. Outubro/Dezembro 2016. ISSN 1809-4635.Revista Paulista de Reumatologia.
Sociedade Paulista de Reumatologia



PACIENTE  FELIZ

Temos um grande arsenal terapêutico, de atitudes, 
informações e medicamentos que devemos disponibilizar 
aos pacientes para podermos resolver os seus problemas .



RELAÇÃO MÉDICO PACIENTE

• Empatia na consulta médica é a capacidade que 
nós temos de poder ver no paciente e o paciente 
ver em nós, um momento de quebrar alguns 
paradigmas; se nós podemos, com um olhar, ao 
cumprimentar o paciente, com um sorriso, 
quebrar um pouco do medo, da angústia, da 
ansiedade, nós estamos fazendo empatia na 
consulta. “Acho que, mais do que a empatia, a 
RMP deve ter paixão. Uma paixão que nos impele 
a nos interessar pelo outro, a nos compromissar 
com o outro”.



CONSIDERAÇÕES FINAIS

• Estratégias para o tratamento clínico para o não especialista da DVC. 

• Modificação do estilo de vida:

• - Perda de peso e prática de exercícios, tais como flexões simples do          
tornozelo.

• - Trabalho muscular da panturrilha considerada o coração venoso 
periférico.

• - Trabalho de força e atividade aeróbica que pode ser 
preferencialmente natação, caminhar na piscina, andar ou pedalar, 
150 minutos de atividade aeróbica, por semana.



CONSIDERAÇÕES FINAIS

• - Duas vezes atividade de força, por semana.

• - A elevação das pernas pelo menos no nível do coração por 30 minutos três 
a quatro vezes ao dia. DPI.

• - Uso de terapia de compressão.

• - Uso de drogas venoativas.

• - Se necessário tratamento invasivo, encaminhar ao especialista.

• Cabe à classe médica aceitar este desafio de ajudar o paciente idoso a ter 
uma longevidade ativa, saudável, com autonomia e independência.
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Hipertensão Venosa



Adaptado do JJ et al. . N Engl J Med .2006; 355: 488-498. 

INFLAMAÇÃO VENOSA
Ponto de Partida



• A busca de tratamento de DVC em idosos tem aumentado 
progressivamente, assim como sua participação cada vez mais ativa 
de atividades sociais e profissionais. A adoção de um estilo de vida 
saudável, associada a outras medidas como meias de compressão, 
auxiliam na redução no edema venoso crônico extremamente comum 
nos idosos. Porém a aceitação da meia elástica em nosso país não é 
muito grande, principalmente devido ao clima mais quente e 
dificuldades na colocação diária. Importante alternativa é a utilização 
de medicação adequada levando a maior benefício nesta população. 





• Muito comum presenciar na prática diária em atendimento em 
Angiologia e Cirurgia Vascular, pacientes idosos com doença venosa 
crônica, complicada ou não, de longa duração. Se não for bem 
abordada, pode levar a complicações como dermatite ocre, úlceras de 
estase, eczema e trombose venosa profunda e suas consequências 
mais graves como embolia pulmonar e morte.  



O valor de se encontrar um significado para fazer 
algo e fazer algo que faça sentido é exatamente 
esse: se o trabalho faz sentido, o sacrifício fará 

sentido também — seja a tarefa/resultado  
apaixonante ou não.

Busque um sentido que faça valer a pena fazer 
o que você faz.

Art. De Thiago Raydan







Disfunção endotelial

Ativação de metaloproteinases
MMP-1,2,3,8,9,13

TIMPs 1,2

Mediadores inflamatórios
Citocinas (TGF-b, VEGF, INOS)

Leucócitos, linfócitos, mastócitos

Disfunção valvar

Fatores genéticos
-Cx37, Cx43, Cx 47 - FOXC2
-Proteína Gla da matriz - HHcy
-Dermatopontina, Tenascin C - PAI-1 

Insuficiência 
Venosa

Pocock ES et al., Vascular Cell; 2014; 6:24

Etiopatogenia



• Modificações do estilo de vida, incluindo perda de peso e prática de 
exercícios, tais como flexões simples do tornozelo, trabalho muscular da 
panturrilha, trabalho de força e atividade aeróbica (ex: natação, caminhar 
na piscina, andar ou pedalar) são medidas gerais recomendadas para os 
pacientes com DVC. Além destas atividades existe uma infinidade de 
atividades como pilates, dança, aulas de alongamento, hidroginástica que 
melhoram as condições físicas e proporcionam um momento de 
socialização importante neste grupo etário. A recomendação de 150 
minutos de atividade aeróbica tem o grau de recomendação I, nível de 
evidência A e duas vezes atividade de força por semana, grau de 
recomendação II, nível de evidência C, segundo as diretrizes II em 
cardiogeriatria da Sociedade Brasileira da Cardiologia 

Andrade, JP. II Diretrizes em cardiogeriatria da Sociedade Brasileira de Cardiologia. 2009, 09.



• Dados recentes do censo demográfico do IBGE mostram que a 
população no Brasil está envelhecendo e para se viver uma velhice 
ativa e saudável é necessário pensar preventivamente nas patologias 
mais comuns que acometem os idosos e atuar de forma deixar que os 
eventos decorrentes destas patologias não venham deteriorar a 
qualidade de vida desta população crescente. 





• A INSUFICIÊNCIA VENOSA CRÔNICA (IVC) É UM DOS MAIORES PROBLEMAS DE SAUDE 
PÚBLICA
Estudos internacionais apontam que até 80% da população pode apresentar graus mais leves 

como o CEAP C1 , os graus intermediários podem variar de 20 a 64% e a evolução para os estágios 
mais severos como CEAP C5 e 6 entre 1 e 5 % .

Estudos nacionais apontam números semelhantes nos estágios iniciais e intermediários, porem 
com uma maior tendência a evolução aos mais graves podendo chegar a 15 ou 20% dos casos.

• DADOS EPIDEMIOLÓGICOS

Beebe-Dimmer JL, Pfeifer JR, Engle JS, Schottenfeld D. The epidemiology of chronic venous insufficiency and varicose veins. Ann Epidemiol 2005;15:175e84

Rabe E, Guex JJ, uskas A, Scuderi A, Fernandez Quesada F. Epidemiology of chronic venous disorders in geographically diverse populations: results from the Vein Consult Program. Int Angiol 
2012;31:105e1

Cabral ALS. Insuficiência venosa crônica de membros inferiors: prevalência, sintomas e marcadores preditivos. Tese apresentada a Universidade Federal de São Paulo, Escola Paulista de Medicina 
para obtenção do título de Doutor em Medicina. 2000. 140p. 
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CEAP Descrição Clinica Prevalência
N0 de adultos

sintomáticos com DVC

C0s
Sintomas precoces nas

pernas
15%1 32 milhões

C1s
Telangiectasias

+ Sintomas
15%1 32 milhões

C2s
Veias varicosas + 

Sintomas
15%1,2 32 milhões

C3s
Edema 

+ Sintomas
8.5%1,2 18,3 milhões

C4s-C6s
Alterações de 

pele/úlcera + Sintomas
9% 1,2 21 milhões

1. J vasc Surg.2008;48(2): 394-9. 2. San Diego study- Langer. 

DADOS EPIDEMIOLÓGICOS

EUA população adulta (> 20 anos) = 215 milhões



TRATAMENTO CLÍNICO 

• As drogas venoativas são definidas como um grupo de substâncias 
naturais ou sintéticas que atuam na permeabilidade capilar ou no 
tônus venoso. Elas podem ser classificadas em quatro grandes 
grupos: benzopironas, saponinas, outros extratos de plantas e drogas 
sintéticas.

Gohel, M. S., and Davies, A. H. (2009) Pharmacological agents in the treatment of venous disease: an update of the 
available evidence. Current vascular pharmacology 7, 303-308





Eliminar os pontos de refluxo e 
assim diminuir a hipertensão e 

inflamação .



Brasil3-4:
• CEAP 2 e 4: até 35%
• CEAP 5 e 6: 1,5%
• 14ª doença responsável por absenteísmo
• 61.000 internações em hospitais públicos 

(2002)
• SUS - R$ 43 mi cirurgias de varizes (2002)

• Zhan HT & Bush RL. World J Surg, 2014; 2.Gloviczki P et al. J Vasc Surg, 2011; 3.Evans CJ et al. J Epidemiol Community Health, 1999; 3.França LHG et al. J Vasc Br, 
2003; 4.Castro e Silva M  et al. J Vasc Br, 2005.

UK3: 
• CEAP 0 e 1: até 85%
• CEAP 2 e 3: 40%-60%
• CEAP4: 7%-16%
• CEAP 5 e 6: 0,3%-1%

 Prevalência no USA: 15% em homens e 30% em mulheres (CEAP 3-6)1





• Alguns sintomas específicos da dermatite de estase, como eritema, 
inflamação e prurido podem necessitar de tratamento tópico com 
corticosteroides de média potência (triancinolona e betametasona, 
por exemplo), mas eles também podem desencadear sensibilização 
por contato, devendo-se preferir pomadas a base de petrolatum, 
(vaselina ou óleo mineral) que têm menos aditivos e, portanto, menor 
potencial de sensibilização 

Alguire, P. C., and Mathes, B. M. (2013) Medical management of lower extremity chronic venous disease. 
UpToDate



AMINAFTONA

É uma molécula sintética, que atua principalmente nas alterações 
decorrentes do aumento da permeabilidade capilar.

É efetiva no controle de sinais e sintomas associados à estase venosa 
crônica.

Atua sobre a produção de endotelina 1(ET-1),um peptídeo potente 
estimulador de processos inflamatórios no leito vascular.





INIBIÇÃO DA ET-1

• Ação da endoletina-1 (ET-1) 
pode provocar 
vasoconstricção, 
inflamação,fibrose e 
proliferação celular. 

• Aminaftona produz redução 
da ET-1  e da expressão do 
gene pré-pró endotelina-1 
(PPET-1).

Scorza R, e cols.Effects of Aminaftone down regulation of endothelin-1 production.Drugs in RD 2008;9(4):251-7



LONGEVIDADE ATIVA E SAUDÁVEL

• Cada vez mais pacientes de mais idade se submetem a tratamentos 
com muito sucesso. É comum de se ver hoje nos blocos cirúrgicos 
pacientes de 80 anos ou mais, sendo submetidos a cirurgia de varizes 
e posteriormente tratamento por escleroterapia por motivos 
estéticos.


