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Câmara Técnica de Medicina Baseada em 
Evidências – Unimed Federação RS 
Avaliação de Tecnologias em Saúde 
 
Título: Laser Endovenoso para o tratamento 
de não estético de veias varicosas nos 
membros inferiores 
 
Revisores e Consultores: Michelle Lavinsky-
Wolff, Luis E. Rohde, Carísi A. Polanczyk, 
Fernando H. Wolff, Jonathas Stifft, Mariana V. 
Furtado, Alexandre Pagnocelli, Marco A. 
Grudtner. 
Data da Revisão: Novembro-2011 
 
Síntese da Avaliação 
Objetivo: Avaliar o benefício relacionado ao 
tratamento das veias varicosas com laser 
endovenoso quando comparado ao tratamento 
cirúrgico convencional. 
 
Introdução: Veias varicosas ou varizes são 
veias superficiais dilatadas e tortuosas devido 
ao pobre funcionamento das válvulas e 
redução de elasticidade das paredes venosas. 
Opções de tratamento incluem medidas 
conservadoras (modificação de estilo de vida, 
diuréticos e uso de meias compressivas). Na 
falha da abordagem inicial, intervenções 
cirúrgicas para reduzir a hipertensão venosa e 
evitar a progressão para inflamação crônica e 
ulcerações podem ser empregadas. O laser 
endovenoso é proposto como alternativa ao 
tratamento cirúrgico. Seu uso se dá através do 
posicionamento de um cateter no interior da 
veia acometida sob guia ecográfica e 
anestesia local. A fibra de laser é então 
introduzida através do cateter e distribui 
lentamente energia do laser no lúmen da veia 
safena, ocluindo a veia varicosa e abolindo o 
refluxo venoso.  
 
Sumário de Evidências 
Benefícios 
Taxa de sucesso na erradicação e 
recorrências de veias varicosas: 
- Sem diferença quando comparado com 
cirurgia aberta em seguimento de 3 meses a 3 
anos. Maior taxa de sucesso inicial e menor 
recorrência após 1 ano em um ano; 

 
Tempo de retorno ao trabalho: 
- Menor tempo de retorno ao trabalho quando 
comparado à cirurgia tradicional; 
Qualidade de vida 
- Melhora dos escores de qualidade de vida 
geral e específica quando comparado ao pré-
operatório, mas sem diferença quando 
comparado com cirurgia tradicional;

 

 
Riscos 
Incidência de complicações 
- Raridade dos eventos dificulta a comparação 
desse desfecho; 
Dor pós-operatória 
-Maior intensidade nos escores de dor quando 
comparado com outros tratamentos 
endovenosos e cirurgia tradiocional; 
-Menor escore de dor no primeiro dia pós-
operatório quando comparado a cirurgia 
tradicional; 
 
Interpretação e Recomendações 
 

1. O uso de laser endovenoso no 
tratamento do refluxo da veia safena 
magna apresenta eficácia comparável à 
cirurgia tradicional com fleboextração 
da safena magna, em até 3 anos de 
seguimento. 

(Recomendação de Grau A) 
Baseado nos achados de duas meta-
análises envolvendo mais de 10.000 
membros inferiores e dois ensaios 
clínicos. 
 
2. O laser endovenoso esteve 
associado com maior intensidade de 
dor no pós-operatório do que a cirurgia 
tradicional, apesar de proporcionar 
retorno mais precoce ao trabalho. 

(Recomendação de Grau A) 
Baseado nos resultados de ensaios 
clínicos randomizados 
 
3. A melhora na qualidade de vida dos 
pacientes submetidos ao tratamento 
com laser endovenoso foi comparável a 
do tratamento com cirurgia 
convencional. 

(Recomendação de Grau A) 
Baseado nos resultados de ensaios 
clínicos randomizados. 

 



MÉTODO DE REVISÃO DA LITERATURA 

 

Estratégia de busca da literatura e resultados 

 

1. Busca de avaliações e recomendações referentes ao uso laser endovenoso para o 

tratamento de veias varicosas, 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. 

 

Graus de Recomendação 
 

A Resultados derivados de múltiplos ensaios clínicos randomizados ou de meta-análises 
ou revisões sistemáticas 

B Resultados derivados de um único ensaio clínico randomizado, ou de estudos 
controlados não-randomizados 

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

 



1. Condição clínica: Veias varicosas ou varizes 

São veias superficiais dilatadas e tortuosas devido ao inadequado funcionamento 

valvular e a redução da elasticidade das paredes venosas. Como conseqüência há 

refluxo e acúmulo de sangue no interior das veias, levando ao seu alargamento. 

Estima-se que aproximadamente 25% das mulheres e 15% dos homens 

desenvolvem veias varicosas ao longo da vida. Os fatores de risco incluem sexo 

feminino, idade avançada, história familiar, gestação, obesidade, malformações 

vasculares e terapia hormonal. Os sintomas clássicos são: dor, edema, sensação de 

peso, fadiga, queimação e prurido no membro inferior afetado, além das queixas 

estéticas. As complicações como sangramento, tromboflebite venosa superficial, 

trombose venosa profunda, lipodermatoesclerose e úlceras venosas ocorrem em 

cerca de 5% dos pacientes com veias varicosas
1
. 

 As opções de tratamento incluem medidas conservadoras como modificação do 

estilo de vida e uso de meias compressivas. As intervenções cirúrgicas visam reduzir 

a hipertensão venosa, evitando a progressão para inflamação crônica e ulcerações, 

além do tratamento estético. As opções tradicionais são fleboextração (“stripping”) 

da veia safena magna ou parva, ligadura da junção safeno-femoral ou safeno-

poplítea associado ou não as flebectomias. Tais procedimentos estão associados com 

potenciais complicações tais como cicatrizes, infecções, dor pós-operatória, dano 

neurológico e complicações linfáticas. Aproximadamente um terço dos casos 

apresenta recorrência das veias varicosas após cinco anos da cirurgia, 

independentemente da técnica cirúrgica empregada, pela evolução natural da doença 

varicosa.
 

 

2. Descrição da Tecnologia: Laser endovenoso 

Um cateter é posicionado no interior da veia acometida (veia safena magna ou 

parva) sob punção eco-guiada e anestesia local. A fibra de laser é então introduzida 

através do cateter e distribui lentamente energia do laser no lúmen da veia safena 

magna ou parva, ocluindo a veia varicosa e abolindo o refluxo venoso
1
. A indicação 

do laser endovenoso em varizes é para o tratamento do refluxo na veia safena magna 

ou parva em substituição às técnicas cirúrgicas tradicionais. O procedimento pode 

ser realizado com anestesia local e ambulatorialmente, com potencial redução de 

complicações, tempo de recuperação e gastos hospitalares
1
. 



 

3.1 RECOMENDAÇÃO SOBRE O USO DO LASER ENDOVENSO NO 

TRATAMENTO DE VEIAS VARICOSAS 

 

OBJETIVOS 

Revisar as evidências científicas na literatura sobre o benefício relacionado ao 

tratamento não estético das veias varicosas com laser endovenoso quando comparado a 

ao tratamento cirúrgico tradicional. 

 

4 RESULTADOS 

4.1 Avaliações em tecnologias em saúde e recomendações nacionais e 

internacionais 

 

 NICE (NHS - Inglaterra): Em 2004
2
, avaliação de tecnologia específica para laser 

endovenoso no tratamento da insuficiência da veia safena magna, forma mais 

comum de insuficiência venosa sintomática. Os revisores aguardavam a publicação 

de ensaios clínicos para avaliação de eficácia e segurança em desfechos clínicos. Na 

ocasião, as evidências eram baseadas em séries de casos com seguimento limitado a 

3 anos. O NICE se posicionou de forma favorável ao uso do procedimento, 

mantendo os cuidados de consentimento e vigilância.  

 CADTH (Canadá – Governo Federal): Em 2009
1
, o CADTH publicou uma  revisão 

sistemática das evidências disponíveis e estudo de custo-efetividade. Foram 

incluídos no estudo uma HTA
3
, 4 revisões sistemáticas

4-7
, 1 ECR publicado 

posteriormente à HTA
8
, 2 estudos de custo

9,10
 e dois de custo-efetividade

11,12
. 

Concluíram que faltam ensaios clínicos randomizados com seguimento em longo 

prazo e poder para aferir desfechos clínicos de efetividade, segurança, qualidade de 

vida e custo-efetividade, para definição do papel do laser endovenoso no tratamento 

de veias varicosas. Em curto prazo, a efetividade clínica do laser endovenoso foi 

semelhante às intervenções cirúrgicas com menores taxas de efeitos adversos como 

dor pós-operatoria, hematomas, edema e infecção. Apesar de desfechos graves como 

eventos tromboembólicos e dano nervoso serem raros em estudos comparados, a 

incidência dessas complicações pareceu menor entre os pacientes que receberam 

laser endovenoso. Há evidências de que pacientes submetidos a laser endovenoso 

apresentam melhor qualidade de vida em curto prazo (até dois meses pós-



operatórios), apresentando retorno às atividades mais precoce do que aqueles 

pacientes submetidos à cirurgia. 



 

4.2.2 Resultados da busca da literatura:  

Revisões sistemáticas e meta-análises (publicadas posteriormente à avaliação de tecnologia do CADTH) 

Estudo Metodologia Desfechos Resultados 

Murad MH, 

2011
13 

▪ Revisão sistemática 

e meta-análise; 

▪ Tratamentos para 

veias varicosas 

(cirurgia, 

escleroterapia, laser, 

radiofreqüência ou 

tratamento 

conservador com 

meia elástica); 

▪ Estudos incluídos: 

estudos comparados  

▪ Tratamentos 

avaliados: laser 

endovenoso, ablação 

por radiofreqüência e 

escleroterapia com 

gelfoam guiada por 

ecografia; 

▪ Estudos 

selecionados: 

observacionais e 

ECR; 

▪ Eficácia e 

segurança; 

▪ 39 estudos elegíveis (30 ECR), 

n=8285; 

▪ Recorrência veias varicosas: sem 

diferença entre pacientes submetidos a 

cirurgia quando comparados a 

escleroterapia líquida (RR 0,59; IC 95% 

0,29-1,06)  e todas as intervenções 

endoluminais ( RR 0,63; IC 96% 0,37-

1,07). 

▪ Estudos com laser, radiofreqüência e 

escleroterapia com foam demonstraram 

efetividade e segurança em curto prazo. 

▪ Qualidade das evidências limitada 

pelo pequeno numero de eventos, curto 

seguimento e uso de evidências 

indiretas e desfechos substitutos. 

 



 

Brar R, 

2010
14 

▪ Meta-análise de 

ECR comparando 

cirurgia aberta com 

tratamentos 

endovasculares para o 

tratamento de refluxo 

da v. safena magna; 

 

▪ Taxa de recorrência; 

▪ Complicações; 

▪ Tempo de retorno 

ao trabalho; 

 

▪ Recorrência aos 3 meses: sem 

diferença entre  cirurgia aberta e laser 

endovenoso (RR 2,19; IC 95% 0,99-

4,85), radiofreqüência (RR 7,57; IC 

95% 0,42-136,02).  

▪ Retorno ao trabalho abreviado em 5 

dias entre os tratados com  laser 

endovenoso, e em 8 dias nos tratados 

com radiofrequencia quando comparado 

com a cirurgia aberta. 

 

 

van den 

Bos R, 

2009
15 

▪ Revisão sistemática 

e meta-análise ; 

▪ Tratamentos 

avaliados: cirurgia 

fleboextração, laser 

endovenoso, ablação 

por radiofreqüência e 

escleroterapia com 

gelfoam guiada por 

ecografia; 

▪ Estudos 

selecionados: 

observacionais e 

ECR; 

 

▪ Taxa de sucesso 

avaliado por 

ultrassonografia; 

 

▪ Selecionados 64 estudos elegíveis;  

 n = 12.320 membros inferiores; 

▪ Seguimento médio: 32, 2 meses; 

▪ Taxas de sucesso após 3 anos: 

- cirurgia aberta: 78% (70%-84%); 

- escleroterapia com gelfoam: 77% 

(69%-84%); 

- ablação por radiofreqüência: 84% 

(75%-90%) 

- laser endovenoso: 94% (87%-98%) 

▪ Após ajuste para tempo de 

seguimento: sem diferença entre  laser 

endovenoso do que cirurgia aberta (OR  

1,13; IC 95%  0,40-1,87), escleroterapia 

(OR 1,02; IC 95% 0,28-1, 75), e 

ablação por radiofreqüência (OR 0,71; 

IC 95% 0,15-1,27).  

 

 

 



 

Ensaios clínicos publicados posteriormente às meta-análises 

Ramussen 

LH, 2010
16 

▪ ECR; 

▪ População: n=121 

(137 membros 

inferiores); 

Intervenção: laser 

endovenoso vs. 

ligadura 

safenofemural e 

fleboextração  da v. 

safena magna 

▪Seguimento 2 anos; 

 

▪ Exame clínico e 

ultrassonográfico; 

▪ Classificação 

clínica: Venous 

Clinical Severity 

Score (VCSS); 

▪ Questionários de 

qualidade de vida  

geral (SF-36) e 

específico (Aberdeen 

Varicose Vein 

Questionnarie – 

AVVQ) ; 

▪ Recorrência de veias varicosas após 2 

anos de seguimento: sem diferença 

significativa entre os grupos [18(26%) 

no grupo do laser vs. 25(37%) no grupo 

da intervenção]; 

▪ Escores de severidade clínica,  

qualidade de vida geral e específica: 

melhora dos escores em ambos os 

grupos, sem diferença entre os grupos.  

Rasmussen 

LH, 2011
17 

▪ ECR; 

▪ População: n=500 

pacientes com veia 

safena magna 

varicosa; 

▪ 4 grupos: 

- laser endovenoso vs. 

- radiofreqüência vs.  

- escleroterapia com 

foam vs. 

- cirurgia tradicional 

(fleboextração) 

usando anestesia 

local; 

 

 

▪ Recorrência de 

refluxo na v. safena 

magna após 1 ano; 

▪ Qualidade de vida 

(SF-36); 

▪ Complicações; 

 

 

▪ Recorrência refluxo: 

- laser endovenoso: n= 7 (6%) 

- radiofreqüência: n= 6 (5%) 

- escleroterapia com foam: n=20 (16%) 

- cirurgia tradicional: n= 4(5%) 

P < 0.001; 

▪ Escore de dor (escala de 0 a 10):  

2,6  vs.1,2 vs. 1,6 vs. 2,2 

respectivamente (maior nos grupo do 

laser e cirurgia tradicional); P < 0,001. 

▪ Tempo para retorno ao trabalho: 2 vs. 

1 vs. 1 vs. 4 dias, respectivamente 

(maior no grupo da cirurgia); P<0.001; 

▪ Qualidade de vida – melhora nos 

escores em todos os grupos; 

▪ Complicações:  

- Embolia pulmonar: n=1 (grupo 

escleroterapia com foam); 

- Trombose venosa profunda: n=1 

(grupo cirurgia); 



-Todos os tratamentos foram eficazes,  

maior taxa de falha entre os pacientes 

tratados com escleroterapia, menor dor 

e recuperação mais rápida entre os 

tratados com radiofreqüência e 

escleroterapia do que os tratados com 

laser e cirurgia. 

Carradice D, 

2011
18 

▪ ECR; 

▪ População: n=280 

pacientes com 

incompetência da 

junção 

safenofemoral, com  

refluxo na v. safena 

magna; 

▪ Intervenção: 

cirurgia vs. laser 

endovenoso; 

▪ Seguimento: 1 ano 

 

 

▪ Sucesso técnico; 

▪ Recorrência de 

veias varicosas no 

exame clínico; 

▪ padrão de refluxo 

na ultrassonografia; 

▪ qualidade de vida 

específica (Aberdeen 

Varicose Vein 

Questionnarie – 

AVVQ) ; 

 

▪ Maior taxa de sucesso inicial após 

laser endovascular: 99,3 vs. 92,4 (P = 

0,005); 

▪ Falhas cirúrgicas foram relacionadas à 

dificuldade de exposição da safena 

magna acima do joelho; 

▪ Recorrência clínica após 1 ano: menor 

no grupo do laser ( 4 vs. 20%); P < 

0,001. 

▪ NNT = 6,3 para evitar um caso de 

recorrência usando laser ao invés de 

cirurgia. 

▪ Recorrência clínica esteve associado a 

piores escores de qualidade de vida ( P 

<0.001) 

- Laser endovenoso: taxas menores de 

recorrência clínica do que a cirurgia 

convencional em curto prazo; 



 

 

Carradice, D 

2011
19 

▪ ECR; 

▪ População: n=280 

pacientes com 

incompetência da 

junção 

safenofemoral, com  

refluxo na v. safena 

magna; 

▪ Intervenção: 

cirurgia vs. laser 

endovenoso; 

▪ Seguimento: 1 ano 

 

 

▪ Classificação 

clínica: Venous 

Clinical Severity 

Score (VCSS);  

▪ Escore de qualidade 

de vida geral; 

▪ Escore de qualidade 

de vida específico 

para insuficiência 

venosa (AVVQ); 

▪ Escores de dor; 

▪ Tempo para retorno 

ao trabalho; 

▪Classificação clínica (VCSS): Melhora  

após o tratamento em ambos os grupos,  

mantida até 1 ano seguimento. Sem 

diferença entre os grupos. 

▪ Qualidade de vida geral (SF-36):na 

primeira semana a cirurgia causou 

deterioração significativa em 5 

domínios e o laser em apenas 2 

domínios. Após, os dois tratamentos 

resultaram em melhora significativa em 

5 dos 8 domínios. 

▪ Qualidade de vida específica 

(AVVQ): sem diferença entre os grupos 

durante todo o seguimento; 

▪ Anos de vida ajustado por qualidade 

(QALY): sem diferença entre os grupos 

durante todo o seguimento; 

▪ Relatos de dor: menos dor no grupo do 

laser do que cirurgia no 1
0 
dia pós-

operatório.  

▪ Tempo para retorno ao trabalho: maior 

no grupo da cirurgia (14 vs. 4 dias; P < 

0,001); 

 



 

Pronk p , 

2010
20 

▪ ECR; 

▪ População: 

Pacientes com 

incompetência  da 

v.safena magna e 

veias varicosas; 

▪ Intervenção: 

ligadura 

safenofemoral  e 

fleboextração  da 

v.safena magna 

(cirurgia) vs. laser 

endovenoso (980nm) 

para o tratamento de, 

usando anestesia 

local tumescente. 

▪ Seguimento: 1 ano 

 

 

▪ Recorrência 

avaliada por 

ultrassonografia; 

▪ Questionários de 

dor e qualidade de 

vida. 

▪ n= 121 (130 membros inferiores) 

▪ Recorrência: sem diferença entre os 

grupos após 1 ano ( 9% após laser vs. 

10% após cirurgia). 

▪ Dor: maior entre o grupo do laser aos 

7, 10 e 14 dias pós-operatórios quando 

comparado ao grupo da cirurgia 

(P<0,01). 

▪ Imobilidade: maior impedimento aos 7 

e 10 dias pós-operatórios entre os 

pacientes tratados com laser quando 

comparado a cirurgia (P<0.01). 

▪ Auto- cuidado e atividades diárias: 

mais prejudicados no 7 dias pós-

operatório entre os pacientes tratados 

com laser quando comparados ao grupo 

submetido a cirurgia; 

 

 

 

Darwood  

RJ, 2008
21 

▪ ECR; 

▪ População: 

Pacientes com veias 

varicosas 

sintomáticas 

▪ Intervenção: laser 

endovenoso com 

retirada gradual vs. 

laser endovenoso 

contínuo vs. cirurgia 

(ligadura 

▪ Resolução do  

refluxo v. safena 

magna; 

▪ Qualidade de vida 

específica (AVVQ); 

▪ Seguimento: 3 

meses; 

▪ Resolução do refluxo: sem diferença 

entre os grupos; 

▪ Melhora no escore de qualidade de 

vida específica (AVVQ): sem diferença 

entre os grupos; 

▪ Retorno às atividades normais:  mais 

precoce entre os pacientes submetidos a 

tratamento com laser (2 vs. 7 dias; 

P=0,001). 



safenofemoral ,  

fleboextração da 

v.safena magna, 

múltiplas 

flebotomias. 

▪ Seguimento: 3 

meses 

 

 ▪ Retorno ao trabalho: mais precoce 

entre os pacientes submetidos a 

tratamento com laser (4 vs. 17 dias; 

P=0,005). 

 

 

 



 

 

4.3 Benefícios Esperados 

 Taxa de sucesso e Recorrência de veias varicosas  

o Sem diferença quando comparado com cirurgia aberta aos 3 meses
14

, 

1
20

, 2 
16

 e 3 anos
15

 de seguimento. 

 Baseado nos achados de duas meta-análises
14,15

 envolvendo mais 

de 10.000 membros inferiores e dois ensaios clínicos
16,20

. 

o Maior taxa de sucesso inicial e menor recorrência após 1 ano associada 

ao uso do laser endovascular
18

; 

 Baseado nos achados de 1 ECR com 280 pacientes
18

. 

 Tempo de retorno ao trabalho 

o Menor tempo de retorno ao trabalho quando comparado à cirurgia 

tradicional 
14, 17,19, 21

 

 Qualidade de vida 

o Melhora dos escores de qualidade de vida geral e específica quando 

comparado ao pré-operatório, mas sem diferença  quando comparado 

com cirurgia tradicional
16,17,19,21

 

 Incidência de complicações 

o Raridade dos eventos dificulta a comparação desse desfecho. 

 Dor pós-operatória 

o Maior intensidade nos escores de dor quando comparado com outros 

tratamentos endovenosos e cirurgia tradiocional
17, 20

 

o Menor escore de dor no primeiro dia pós-operatório quando comparado 

a cirurgia tradicional
19

; 

 

 



 

5. INTERPRETAÇÃO E RECOMENDAÇÕES 

 

1. O uso de laser endovenoso no tratamento do refluxo da veia safena 

magna apresenta eficácia comparável à cirurgia tradicional com 

fleboextração da safena magna, em até 3 anos de seguimento. 

 Evidência de Nível A  

Baseado nos achados de duas meta-análises
14,15

 envolvendo mais de 10.000 

membros inferiores e dois ensaios clínicos
16,20

. 

 

1. O laser endovenoso esteve associado com maior intensidade de dor no 

pós-operatório do que a cirurgia tradicional , apesar de proporcionar 

retorno mais precoce ao trabalho. 

                                                Evidência de Nível A 

Baseado nos resultados de ensaios clínicos randomizados. 

  

2. A melhora na qualidade de vida dos pacientes submetidos ao 

tratamento com laser endovenoso foi comparável a do tratamento com 

cirurgia convencional.  

                                                Evidência de Nível A 

Baseado nos resultados de ensaios clínicos randomizados. 
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