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A série Especialista do Mês 
apresenta nesta edição o cirur-
gião vascular Luís Filipe Zenat-
to. Ele é graduado em Medicina 
pela Universidade de Caxias do 
Sul (UCS) e especialista em Ci-
rurgia Geral, Cirurgia Vascular, 
Angioradiologia e Cirurgia En-
dovascular pelo Hospital Nossa 
Senhora da Conceição de Porto 
Alegre. 

O cirurgião vascular é respon-
sável pelo tratamento cirúrgico 
das doenças que atingem o sis-
tema arterial, venoso e linfático, 
seja da forma tradicional ou atra-
vés de métodos minimamente in-
vasivos. Apesar de muitas vezes 
serem usados como sinônimos, 
os termos vasinhos e varizes são 
problemas distintos.

Os vasinhos, também cha-
mados de microvarizes, são 
anormalidades basicamente 
estéticas, mesmo que às vezes 
possam indicar a existência de 

doenças venosas mais graves. Os 
vasinhos aparecem como linhas 
de cor rosada ou arroxeada na 
superfície da pele em qualquer 
parte do corpo.

As varizes correspondem ao 
termo utilizado para definir 
veias superficiais tortuosas e 
dilatadas de cor azulada que 
indicam doença do sistema ve-
noso. É comum que o paciente 
portador de doença venosa apre-
sente concomitantemente nos 
membros inferiores os vasinhos 
e as varizes. 

Os vasinhos são tratados por 
meio da escleroterapia, método 
popularmente conhecido como 
secagem ou aplicação. Já para as 
varizes é comum a necessidade 
de cirurgia e/ou uso de meias 
elásticas. A avaliação com um 
cirurgião vascular/angiologista 
é indispensável para que seja 
tomada a melhor conduta em 
cada caso.

Varizes e vasinhos: entenda a diferença

Vasinhos são veias de menor dimensão se comparados às varizes. 
Constituem um problema estético muito comum, principalmente nas 
mulheres.

Você sabia?

– Nos primeiros meses de gestação, o principal fator para o surgi-
mento de varizes é a ação dos hormônios estrogênio e progesterona, 
que aumentam na gravidez e provocam dilatação das veias. 

– Escleroterapia é o procedimento que diminui o efeito dos va-
sinhos. É uma injeção de líquidos no interior dos vasos que causa 
uma irritação local e promove o fechamento dos mesmos. 

– Não existem remédios que podem prevenir o aparecimento 
dos vasinhos ou varizes.

– As varizes são mais comuns em mulheres, na proporção de 
quatro para cada homem. Isso acontece devido à ação hormonal, 
anticoncepcional, gravidez e reposição hormonal. 

– Todo indivíduo após os 40 anos deve fazer um check up vascular 
com um médico angiologista ou cirurgião vascular, pelo menos uma 
vez por ano ou a cada dois anos, independentemente de haver ou 
não problemas com sua saúde vascular. Varizes, dores e inchaços 
nas pernas requerem exames especializados.

– O aparecimento de varizes é mais comum depois da segunda 
ou terceira gestação.

– As varizes são veias superficiais dilatadas. Isso acontece porque 
as válvulas que existem no interior das veias perdem sua função e 
não fecham mais, fazendo com que o sangue se acumule. 

– Quem tem varizes tem maiores chances de ter trombose pelo 
fato de o sangue parado ser um fator de risco para o desenvolvi-
mento de coágulo e trombose.

– Evite ficar muito tempo na mesma posição, pois isso pode 
sobrecarregar a circulação dos membros inferiores e causar varizes. 

– A maioria das doenças vasculares é assintomática e muitas 
podem causar a morte. Por isso é importante fazer um check up de 
vasos para verificar se você faz parte do grupo de risco e se deve 
tomar medidas preventivas. 

– Tratamento de varizes e vasinhos deve ser feito com um ci-
rurgião vascular ou angiologista, não se trata de um procedimento 
estético. 

Sintomas
Confira os indícios mais comuns sentidos por pacientes que 
possuem varizes nas pernas:

– Sensação de peso; 
– Dor tipo ‘queimação’ ou cansaço;
– Edema e/ou inchaço; 
– Alterações de coloração da pele;
– Feridas de difícil cicatrização; 
– Trombose venosa profunda. 

Fonte: Sociedade Brasileira de Cirurgia Vascular.
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As varizes são fator de risco para diversos problemas de 
saúde com trombose e feridas crônicas nas pernas.

Vasinhos

Varizes
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O estresse nada mais é do que 
uma reação natural do organis-
mo aos estímulos que sobrecar-
regam o indivíduo. Trabalho, 
tarefas domésticas, estudo, vida 
social, entre outras responsabili-
dades, acabam exigindo bastante 
energia e disposição, e muitas 
vezes sobrecarregando o dia a 
dia. Porém, é importante desta-
car que existe um nível de es-
tresse considerado positivo, pois 
leva as pessoas a atingirem seus 
objetivos mais rapidamente. 

Na maioria das vezes, a quan-
tidade de tarefas e responsabi-
lidades nos leva a preocupação 
demasiada, gerando situações 
de estresse. O primeiro passo 
é aprender a lidar, controlan-
do o problema por meio de 
atividades prazerosas como 
atividade física e deixar o sono 
em dia – até mesmo controlar a 
respiração pode auxiliar neste 
processo. 

Durante a atividade física, 
por exemplo, há uma mudança 

Remédio, fármaco ou medicamento? 
– Pode parecer tudo igual, mas há diferença quando formos 

fazer um pedido em uma farmácia.
– O remédio é o que pode ter uma interpretação mais 

ampla, produto usado com intensão benéfica com uso de 
agentes terapêuticos, desde massagem, ginástica, fé e até o 
conselho de um amigo.

– Um fármaco é o princípio ativo, referindo-se a sua es-
trutura química e que tem propriedade de modificar uma 
função fisiológica.

– Um medicamento é todo produto farmacêutico que foi 
elaborado ou obtido com finalidade preventiva ou curativa. 

– Por isso a afirmação de que todo medicamento é um 
fármaco, mas nem todo fármaco é um medicamento.

Toda a mulher que tem
silicone deve fazer exames

Muitas mulheres acabam esquecen-
do as recomendações médicas após 
colocar uma prótese de silicone. A 
maioria só volta a procurar um espe-
cialista quando aparecem os sintomas 
de complicações. É importante fazer 
acompanhamento com o cirurgião ou 
com o ginecologista. Para avaliar a 
integridade do implante, a ultrasso-
nografia, quando realizada por um 
radiologista especializado em mama, 
tem boa sensibilidade para detectar 
rupturas. O ideal é que, após 10 anos, o 
acompanhamento seja anual e que seja 
feito exame de ressonância magnética 
a cada cinco anos.

Segundo a tecnóloga em radiologia 
Gilseana Fantin de Zanetti, a ma-
mografia tem sensibilidade alta para 
diagnosticar o carcinoma inicial nos 
quais o tratamento oferece cura em 
até 90% dos casos. Carcinomas in-
vasores pequenos também podem ser 
diagnosticados nas mamografias antes 
que sejam detectados na palpação 
das mamas feita pelo médico ou pela 
própria paciente. Tumores pequenos 
também têm alto índice de cura.

Entretanto, um grande número de 
lesões diagnosticadas na mamografia e 
mesmo na ultrassonografia e ressonân-
cia magnética, correspondem a lesões 
benignas. Um exemplo é o fibroadeno-
ma, que são nódulos de mama muito 
frequentes nas mulheres. Por isso, os 
exames devem ser avaliados por mé-
dicos especializados antes de se optar 
por uma biópsia. A mamografia pode 
ser realizada em pacientes que tenham 
implantes de silicone tanto abaixo da 
glândula como abaixo do músculo, 
sem prejuízo para a prótese e nem para 
a visualização de lesões.

É importante, no entanto, lembra 
Gilseana, o tecnólogo ou o técnico 
ser informado sobre a existência do 
silicone. Assim, realizará a chamada 
‘Manobra de Eklund’, em que se 
traciona a mama para expor ao raio-x 
apenas o tecido mamário. Outro dado 
relevante é que o implante de silicone 
não constitui fator de risco para desen-
volvimento de câncer de mama. In-
dependente da mulher possuir ou não 
implantes, o rastreamento do câncer de 
mama deve ser feito com mamografia 
a partir dos 40 anos, anualmente, 
segundo a orientação da Sociedade 
Americana de Cancerologia.

É fato: nossos dentes amare-
lam com o passar do tempo. Ali-
mentos como café, chás pretos e 
bebidas escuras contribuem para 
um sorriso amarelado ao longo 
dos anos. É importante frisar que 
o tom dos dentes varia de pessoa 
para pessoa, assim como o tom 
da pele e dos cabelos. Por isso, 
algumas pessoas têm a cor mais 
amarelada – mesmo tomando 
todos os cuidados – e outras 
dentes brancos sem fazer nada 
para isso. Manchas superficiais 
alteram a coloração interna do 
dente, e podem ser causadas 
pelo processo natural de enve-
lhecimento, consumo de tabaco, 
café, chá ou vinho tinto com fre-

quência. Além disso, o acúmulo 
de placa ou depósito de tártaro, 
ingestão excessiva de flúor ou 
tratamentos com antibióticos 
fortes durante a infância podem 
comprometer o sorriso. 

O clareamento dental deve 
ser feito com acompanhamento 
de um profissional para obter 
resultados de forma correta e 
segura. Entre as razões para 
clarear seu sorriso, está a ele-
vação da autoestima, aparência 
mais jovem, reversão dos danos 
causados pelos anos de amare-
lamento diário, entre outros. 
Investir no sorriso é importante 
e melhora nossas relações inter-
pessoais. 

Para combater o estresse

A grande quantidade 
de tarefas e 

responsabilidades 
aumenta a preocupação, 

gerando situações de 
esgotamento.

de foco do pensamento, o que 
torna as ideias mais claras e 
altera nosso estado interno. Rir 
é outro poderoso agente, pois 
reduz os níveis de hormônios 
ligados ao estresse. Além da 
parte orgânica, o riso tem a 
função de tornar os eventos do 
cotidiano mais leves. 

Manter o corpo descansado 
também é fundamental para 
recompor as agressões físicas e 
psicológicas que nos submete-
mos diariamente. É considerado 
um sono reparador aquele de 
seis a oito horas diárias, garan-
tindo efeitos benéficos ao orga-
nismo, melhorando a qualidade 
de vida e a forma como lidamos 
com situações estressantes. 

Reduzir o ritmo é um grande 
desafio nos dias atuais, mas 
através do controle da respiração 
isso é possível. Fazer inspira-
ções mais longas e profundas 
pode levar a um estado mental 
mais relaxado. A habilidade é 
desenvolvida com treino e ati-

vidades como ioga e meditação. 
Celular, computador, tablet, 

televisão. Todo tipo de informa-
ção que recebemos neste contex-
to tecnológico é armazenado em 
nosso cérebro. O uso excessivo 
de tecnologia pode colaborar 
com o estresse, pois sobrecarre-
ga nossa mente de informações e 
desejo de imediatismo. A dica é 
dividir o tempo para o trabalho 
e também para o lazer e ativida-
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des de prazer. Períodos de 
estresse são considerados 
normais, mas quando for 
uma constante pode ser 
perigoso e causar proble-
mas de saúde.

evite os dentes amarelados

Tratamento deve ser feito com indicação 
de um especialista.
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