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Cronograma de Elaboração da Avaliação 
Março-09 

Reunião do Colégio de Auditores: escolha do tópico para avaliação e perguntas a 
serem respondidas. 
Abril-09 

Início dos trabalhos de busca e avaliação da literatura. 
Análise dos trabalhos encontrados e elaboração do plano inicial de trabalho. 
Reunião da Câmara Técnica de Medicina Baseada em Evidências para análise da 

literatura e criação da versão inicial da avaliação. 
Elaboração do protocolo inicial da Avaliação. 

Maio-09 
Reunião da Câmara Técnica com Médico Especialista e Auditor para apresentação 

dos resultados e discussão. 
Maio-09 

Revisão do formato final da avaliação: Câmara Técnica, Médico Especialista e 
Auditor. 

Encaminhamento da versão inicial das Recomendações para os Médicos Auditores e 
Cooperados. 

Apresentação do protocolo na reunião do Colégio de Auditores. 
Encaminhamento e disponibilização da versão final para os Médicos Auditores e 

Médicos Cooperados. 



MÉTODO DE REVISÃO DA LITERATURA 
 
Estratégia de busca da literatura e resultados 
 
1. Busca de avaliações e recomendações referentes ao emprego de embolização de 

varizes pélvicas no tratamento da dor pélvica crônica e recorrência pós-operatória  
de varizes em membros inferior embolização, elaboradas por entidades 
internacionais reconhecidas em avaliação de tecnologias em saúde: 
• National Institute for Clinical Excellence (NICE) 
• Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health (CADTH) 
• National Guideline Clearinghouse (NGC) 

 
2. Busca de revisões sistemáticas e metanálises (PUBMED, Cochrane e Sumsearch). 
 
3. Busca de ensaios clínicos randomizados que não estejam contemplados nas 

avaliações ou metanálises identificadas anteriormente (PUBMED e Cochrane). 
Havendo metanálises e ensaios clínicos, apenas estes serão contemplados. 

 
4. Na ausência de ensaios clínicos randomizados, busca e avaliação da melhor 

evidência disponível: estudos não-randomizados ou não-controlados (PUBMED). 
 
5. Identificação e avaliação de protocolos já realizados por comissões nacionais e 

dentro das UNIMEDs de cada cidade ou região. 
 
 Foram considerados os estudos metodologicamente mais adequados a cada situação. 
Estudos pequenos já contemplados em revisões sistemáticas ou metanálises não foram 
posteriormente citados separadamente, a menos que justificado. 
 
 Descreve-se sumariamente a situação clínica e a questão a ser respondida, discutem-
se os principais achados dos estudos mais relevantes e com base nestes achados 
seguem-se as recomendações específicas.  
 
 
Para cada recomendação, será descrito o nível de evidência que suporta a 
recomendação. 
 
Níveis de Evidência: 
A Resultados derivados de múltiplos ensaios clínicos randomizados ou de 

metanálises ou revisões sistemáticas. 

 
B Resultados derivados de um único ensaio clínico randomizado, pequenos ensaios 
clínicos de qualidade científica limitada, ou de estudos controlados não-randomizados. 

 
C Recomendações baseadas em séries de casos ou diretrizes baseadas na opinião de 

especialistas. 
 



1. CONDIÇÕES CLÍNICAS 
 
1.1. Incompetência Venosa Pélvica e Dor Pélvica Crônica 
 

A dor pélvica crônica é definida como dor abaixo da cicatriz umbilical, não 

cíclica, com mais de seis meses de duração, grave o suficiente para causar incapacidade 

funcional ou requerer tratamento. Nos Estados Unidos o problema é responsável por 

cerca de 10% de todos os encaminhamentos para o ambulatório de ginecologia. É 

considerada a principal indicação de aproximadamente 20% das histerectomias 

realizados por doença benigna e pelo menos 40% das laparoscopias ginecológica1. 

O diagnóstico diferencial de dor pélvica crônica é bastante amplo envolvendo 

patologias ginecológicas (endometriose, doença inflamatória pélvica, aderências), 

urinárias (cistite intersticial), gastrointestinais (síndrome do intestino irritável, 

diverticulite, doença inflamatória intestinal), músculo-esqueléticos (fibromialgia, 

síndrome do piriforme, dor da parede abdominal crônica), psicológicos (somatização, 

depressão, dependência de opióides), entre outros 1.  

Entre as patologias ginecológicas está a Incompetência Venosa Pélvica (IVP). 

Essa condição se refere a sintomas de dor pélvica que muda de localização, dispareunia 

profunda, dor pós-coital e exacerbação da dor após longos períodos em posição 

ortostática associados com achados radiológicos de varicosidades pélvicas (dilatações 

das veias uterinas e ovarianas) que aparecem com fluxo reduzido1. Essa associação 

entre varizes pélvicas e ovarianas e dor pélvica crônica foi relatada a primeira vez na 

década de 1950 e desde lá vem sido reconhecida como uma causa de dor pélvica crônica 
2. Importante ressaltar que não existe uma associação de etiológica entre dor e dilatação 

venosa pélvica. Com o uso de métodos de imagem mais acurados, este ultimo 

diagnóstico tem sido cada mais freqüente em mulheres assintomáticas, chegando a 63% 

naquelas com gestação prévia11  

1.2 Recorrência pós-operatória de varizes de membros inferiores 

 A recorrência após tratamento cirúrgico de varizes é um problema relativamente 

comum, com incidência variando de 20 a 80% 3. Apesar de múltiplas causas apontadas, 

há em mulheres uma alta incidência de incompetência venosa pélvica (IVP), fator que 

poderia contribuir para a recorrência da patologia. A comunicação de varizes atípicas 

em membros inferiores a veias pélvicas e o seu refluxo deve ser demonstrada. Há 

autores que acreditam que o fluxo retrógrado deve idealmente ser interrompido antes do 

tratamento das varizes em membros inferiores para reduzir a probabilidade de sua 



recorrência 3.  Pacientes com maior probabilidade de veias pélvicas com refluxo 

geralmente apresentam veias varicosas atípicas iniciando nos glúteos ou postero-

medialmente na coxa, com extensão para as regiões vulvares e perivulvares. Entretanto, 

alguns casos são identificados por acaso durante a ecografia com doppler venoso de 

membros inferiores para veias varicosas. Alguns pacientes podem apresentar sintomas e 

congestão pélvica como dor pélvica crônica até dispareunia e irritabilidade vesical.  

 

2. DESCRIÇÃO DA TECNOLOGIA: Embolização de Varizes Pélvicas 

A venografia é sugestiva de IVP quando demonstra refluxo do contraste para as 

varizes de pequeno diâmetro na porção proximal medial do membro inferior, que 

aumenta sob pressão, na ausência de relação aparente entre as veias na região da crossa 

da veia safena. Se confirmada a presença de IVP, a embolização normalmente pode ser 

realizada na mesma sessão. A localização da embolização é dependente da presença de 

circulação colateral. A embolização é realizada central e perifericamente 4. Micromolas 

de 3 a 10 mm foram utilizadas em alguns estudos 4, 5,  geralmente sendo necessárias 5 a 

10 micromolas para embolizar todos os vasos insuficientes.  Outras opções de 

embolização são o uso de espuma (foam), cola ou substâncias esclerosantes.  

 

3 RECOMENDAÇÃO QUANTO AO EMPREGO DE EMBOLIZAÇÃO DE 

VARIZES PÉLVICAS PARA O TRATAMENTO DA INCOMPETÊNCIA 

VENOSA PÉLVICA E COMO COADJUVANTE NO TRATAMENTO DE 

VARIZES DE MEMBROS INFERIORES 

 

3.1 OBJETIVOS 

Avaliar se há evidências que embasem o uso de embolização de varizes pélvicas 

quando comparado ao tratamento cirúrgico no que diz respeito ao: 

1. Tratamento da dor pélvica crônica causada por incompetência venosa pélvica; e 

2. Controle da recidiva pós-operatória de varizes em membros inferiores. 



 
4.1 RESULTADOS 

4.1.1 Avaliações em tecnologias em saúde e recomendações nacionais e 

internacionais 

 

� CADTH (Canadá – Governo Federal): não foram localizadas avaliações específicas; 

� NICE (NHS - Inglaterra): não foram localizadas avaliações específicas; 

� NGC (Estados Unidos): não foram localizadas avaliações específicas; 

� Diretrizes nacionais e internacionais: não localizadas. 

 

4.2.2 Resultados da busca da literatura 

� Revisões Sistemáticas e Meta-análises: não localizadas; 

 

4.2.3 Resultados da busca da literatura: Síntese dos Estudos  

Ensaio Clínico Randomizado Embolização versus tratamento cirúrgico para o tratamento de dor pélvica crônica  

ESTUDO MATERIAL E MÉTODOS DESFECHOS RESULTADOS 

Chung MH,   
20036 

• Ensaio clínico randomizado 
• N=118 
• População: mulheres com 
diagnóstico de IVP, confirmada 
por laparoscopia diagnóstica e 
venografia das veias ovarianas 
e ilíaca internas, sem resposta a 
MPAΩ por 4-6 meses 
 
• Intervenção:  
- Grupo A: Embolização veia 
ovariana com micromolas 
(n=52) 
- Grupo B: Histerectomia com 
ooforectomia bilateral e 
tratamento de reposição 
hormonal (n=32) 
-Grupo C: Histerectomia com 
ooforectomia unilateral (n=34) 
 
• Exclusões: alteração 
anatomopatológica (mioma, 
adenomiomatose) (Grupo B: 
n=5; Grupo C: n=4). 
 
•Aferição dos desfechos: 3,6 e 
12 meses 
 

• Dor  e alterações na 
qualidade de vida: 
comparação 
retrospectiva com 
situação pré-operatória 
 
•Complicações 

 
• Diferença na média de escores de dor:   
Grupo A: 7,8±1,2 versus 3,2±0,9 (P<0,05) 
Grupo B:7,7±1,3 versus 4,6±1,1 (P<0,05) 
Grupo C: 7,8±1,2 versus 5,6±0,8 (P>0,05) 
 
•Ausência de diferença entre escores de 
dor e alterações na vida entre os 3 grupos 
após o seguimento (P>0,05). 
 
• Embolização: diminuição significativa 
de dor entre pacientes com níveis de 
estresse típico e moderado-alto* quando 
comparada aos outros grupos (P <0,05).   
Se nível de estresse muito alto**, a 
melhora significativa da dor aos 6 meses 
de seguimento. 

 

µ IVP = insuficiência venosa pélvica 
Ω MPA =acetato de  medroxiprogesterona  
* Nível de estresse típico (de 100 a 199),nível e estresse moderado alto (de 200 a 299), nível de estresse muito alto (>300) 
em questionários baseados na escala revisada de reajustamento social (SRRS). 
Comentário: Não há informação sobre a metodologia da randomização. Há um potencial viés de memória na 
aferição do desfecho redução de dor e qualidade de vida 
 



Estudos não controlados de pacientes submetidos de embolização de varizes pélvicas para o tratamento de dor pélvica 

crônica  

ESTUDO MATERIAL E 
MÉTODOS 

DESFECHOS RESULTADOS 

Creton D,   
20075 

• Experimento não-
comparado 
• N=24 
• População: mulheres não 
menopáusicas com varizes 
pélvicas não relacionadas 
a safena e com sintomas 
de IVP£ 
• Intervenção:  
Embolização da veia 
ovariana ou ilíaca interna 
com micromolas de 3 a 10 
mm (Cook, Bloomington, 
USA) precedendo em um 
dia a flebectomia.  
 
•Seguimento: 3 anos; 
 
•Perdas: 8% (n=2). Outros 
2 pacientes com desfechos  
aferidos por contato 
telefônico. 

• Efetividade: pacientes 
livres de  dor pélvica e de 
varizes clínicas; 
 
• Segurança: relatos de 
complicações 

Dor Pélvica 
•Média do escore clínico* 45 dias e 3 

anos pós-operatórios : 3,1 (versus 15,3 no 
pré-operatório). 

•Percentual de pacientes com melhora 
sintomática >80% após 3 anos 
seguimento : 68% 
• Média EAVπ após 45 dias: 
- dor pélvica:1 (variando de  0 a 4); 
- dispareunia: 0,3 (variando de 0 a 4); 
- dor perineal ou glútea : 1,7 (de 0 a 7). 
(P < 0,001). 
 

Varizes pélvicas 
•Sem recorrência após 3 anos de 
seguimento: 50% (11/22). 
 • Recorrência: 36% (8/22); 49% (3/7) 
recorrência tipo 4 considerado mau 
resultado.  
•Outras varizes em membro inferior: 
9% (2/22) 
 

Complicações 
•Migração da micromola imediata 
para ramo da veia ilíaca interna sem 
manifestação clínica: N=1 

*Escore clínico = Soma de 3 escalas análogo-visuais(0 a 10) para dor pélvica menstrual, dor nos trajetos venoso, 
dispareunia. (variação de 0 a 30) 
π EAV = Escala análogo-visual 
£ IVP = Incompetência Venosa Pélvica 

Kim H, 

20067 

•Série de casos 
retrospectiva; 
• N=127  
•População: mulheres com 
dor pélvica crônica e alto 
grau de suspeição de 
varizes pélvicas e 
ovarianas submetidas a 
embolização de 1998 a 
2003 em um serviço 
terciário. 
•Material de embolização: 
Gelfoam, esclerosante, 
mcromolas 
•Seguimento médio: 45 ± 
18 meses 
•Perda de seguimento: 
23% (30/127) 

• Percepção de dor; 

• Comparação de níveis 
hormonais pré e pós-
operatórios; 

•Complicações 
 

• Embolização de veia ilíaca interna: 85% 
(108/127). 

• Variação média do nível de dor pélvica: 
7,6±1,8  pré- embolização versus 2,9±2,8 
pós-embolização (P<0,0001). 

• Melhora clínica em longo prazo: 83% 

• Piora clínica: 4% 

•Ausência de diferença: 13% 

• Ausência de diferença nos níveis de 
estradiol (P = 0,5), hormônio luteinizante 
(P=0,3) e hormônio folículo estimulante 
(P=0,3). 

•Ausência de complicações em longo 
prazo. 

•Embolização da micromola para veia 
ilíaca interna durante o procedimento: n=2 

 

Venbrux AC,  

20028 

•Série de casos 
retrospectiva; 

• N=56  

•População: mulheres com 
dor pélvica crônica 
avaliadas entre 1998 e 
2000 e submetidas à 
embolização da veia 
ovariana.  

•Material de embolização: 

• EAV* para dor 

• História menstrual pós-
procedimento; 

•Complicações 

 

• Necessidade de segundo procedimento 
em 76% dos casos (43/56) para 
embolização de veia ilíaca interna. 

•2 casos de embolização das micromolas 
sem  seqüelas clínicas. 

•Média de EAV* de dor: 

- pré-operatório: 7,8 (n=56) 

- 3 meses: 4,2 (n=56) 

- 6 meses: 3,8 (n=41) 



agente esclerosante e 
micromolas 

•Aferições  3, 6 e 12 
meses 

Seguimento médio: 22 
meses 

 

- 12 meses: 2,7 (n=32) 

(P <0,001) 

• Ausência de impacto no ciclo menstrual. 

 

 

Maleux G, 

20009 

•Série de casos; 

• N=41  

•População: mulheres com 
dor abdominal inferioe e 
varicosidades pélvicas à 

submetidas a embolização 
unilateral (n=32) ou 
bilateral (n=9). 

•Material de embolização: 
mistura de ebucrilato e 
óleo lipiodizado. 

•Aferições  por 
questionário enviado por 
correio. 

Seguimento médio: 19,9 
meses 

 

•Factibilidade técnica 

•Alívio sintomático 

 •Complicações 

 

• Taxa de sucesso inicial: 98% 

•Complicações imediatas: n=2 migração 
da cola 

•Alívio sintomático em 58,5 dos casos 

•Resultados semelhantes entre os 
pacientes embolizados uni ou 
bilateralmente.  

Estudos não controlados de pacientes submetidos de embolização de varizes pélvicas para o tratamento de varizes em 

MEMBROS INFERIORES 

ESTUDO MATERIAL E 
MÉTODOS 

DESFECHOS RESULTADOS 

Ratnam LA, 
20083 

• Série de casos  

 
• N = 218 
 
• População: pacientes 
com varizes de membros 
inferiores e varicosidades 
perivulvares  
encaminhados para 
embolização venosa 
pélvica entre 2003 e 2006. 
 
• Intervenção:  
Venografia transjugular 
com embolização de 
micromolas de platina de 
10 a 16 mm de diâmetro. 

• Eficácia  da 
embolização. 
 
•Presença de novos 
refluxos venosos em 
ecografia 6 a 8 semanas 
pós-embolização. 

•Após seguimento:  
- Refluxo leve : 7% (16/218) 
- Refluxo marcado persistente: 3% 
(6/218) 
- Novo refluxo: 1% (3/218) 
 
• Complicações: 
-  embolizações pulmonares de 
micromolas: n=2 
- posicionamento incorreto da micromola 
na veia femoral comum: n=1 
- tromboflebite perineal: n=1 

Ashour MA,  
2006 10 

• Experimento não-
comparado 

 

• N = 25 

 

• População: mulheres 
com veias varicosas 
primárias de membros 
inferiores que avaliadas 
entre 2002 e 2004 em 
busca de associação de 
IVP, veias varicosas 
vulvares ou postero-
medial na coxa e 
submetidas à venografia 

• Prevalência de refluxo 
de veias pélvicas em 
mulheres com varizes de 
membros inferiores 

• Refluxo venoso contribuindo para 
varizes vulvoperineais ou na face 
posterior da coxa: 92% (23/25) 
 
• Refluxo venoso da veia ovariana: 60% 
dos casos. 
 
• Embolização com micromolas: bem 
sucedida em 78% dos casos. 
 
• 4 casos : excisão cirúrgica por refluxo 
femoro-safenoso significativo. 
 
• Relato de ausência de complicações. 



transjugular pélvica 
descendente. 

 

• Intervenção:  

Venografia transjugular 
descendente pélvica com 
embolização em casos de 
evidência de refluxo 
venoso  ovariano ou 
hipogástrico. Embolização 
com micromolas com 
diâmetro entre 5 a 15 mm.  

 
Comentário: Os estudos descritos acima apresentam importantes limitações metodológicas: pequeno tamanho de 
amostra, ausência de grupo controle, intervenção não padronizada, critério subjetivo e auto-avaliação das pacientes para 
desfecho. 

 
5. BENEFÍCIOS ESPERADOS 
 

� Controle de dor pélvica crônica 
 

o Ausência de evidências demonstrando superioridade da embolização de 

varizes pélvicas para o controle sintomático da incompetência venosa 

pélvica em comparação a técnicas cirúrgicas. 

o O único ensaio clínico disponível6 sobre o assunto comparou 

embolização com histerectomia demonstrando melhora dos escores de 

dor em todos os pacientes estudados, independente do procedimento. 

o Estudos não comparados usando a embolização de varizes pélvicas 

sugerem redução no escore de dor pélvica crônica e de outros sintomas 

relacionados com a incompetência venosa pélvica. A falta de um grupo 

de comparação limita a valorização desses resultados. 

� Recorrência de varizes de membros inferiores 

o Ausência de estudos metodologicamente adequados demonstrando o 

papel da embolização de varizes pélvicas no controle da recorrência de 

varizes em membros inferiores. 

o Estudos não comparados relatam a realização de embolização de varizes 

pélvicas em pacientes que apresentavam varizes em membros inferiores. 

� Segurança: Eventos adversos maiores e menores 

o Não há relatos de complicações maiores relacionados a embolização das 

varizes pélvicas. 

o Há relatos de migração do material de embolização para circulação 

pulmonar e tromboflebite perineal. 



6. INTERPRETAÇÃO E RECOMENDAÇÃO 
 

1. Não há evidências disponíveis na literatura que demonstrem a 
superioridade da embolização de varizes pélvicas a outras técnicas para 
o tratamento da Incompetência Venosa Pélvica no controle da dor 
pélvica crônica e de recidiva pós-operatória de varizes de membros 
inferiores. 

   
2. Não há estudos metodologicamente adequados disponíveis até o 

momento que permitam determinar a eficácia e segurança da 
embolização de varizes pélvicas no controle da dor pélvica crônica e na 
recidiva pós-operatória de varizes de membros inferiores.  
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