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Con�ra os tratamentos

Em resumo, há uma gama de tratamentos disponíveis para o problema dos vasinhos e“microvarizes”. 

O simples fato de existir várias formas de tratamento e a possibilidade de associação entre eles já 

sugere que o desa�o não é pequeno. Antes do tratamento, temos de fazer uma avaliação clínica e 

hemodinâmica acurada. O especialista em Angiologia é o pro�ssional habilitado para isso. Seja de 

forma intensiva ou gradualmente, podemos alcançar bons resultados na maioria dospacientes, 

desde que seguidas os protocolos e as orientações para cada caso.
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Escleroterapia química
líquida

A escleroterapia é uma opção terapêutica 

antiga e consiste na injeção de uma 

substância química em estado líquido no 

interior do vaso doente, a �m de promover 

uma irritação no mesmo, seguida de uma 

reação...

Conferir Tratamento

Tratamento com 
Crioescleroterapia 

A Crioescleroterapia é também consiste na 

injeção de uma substância química no inte-

rior do vaso doente, a �m de promover uma 

irritação no mesmo, seguida de uma reação 

n�amatória.  A diferença consiste em que, o 

esclerosante químico é resfriado e injetado 

sob baixíssimastemperaturas, o que con-
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Escleroterapia com Laser 
Transdérmico 1064

A escleroterapia com o LASER diretamente 

sobre os vasos doentes visíveis na pele é 

uma opção terapêutica mais recente e con-

siste na liberação de calor sobre o vaso alvo, 

a �m de promover uma  irritação no mesmo, 

seguida de uma reação in�amatória. O 

resultado �nal ideal desse processo seria o 
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Laser Transdérmico 1064 
com Crioescleroterapia 

O tratamento híbrido com LASER 1064 

associado à crioescleroterapia é a opção 

terapêutica preferencial e mais utilizada 

em nossa clínica e consiste no uso de várias 

formas de irritação sobre os vasos alvo. 

O calor do LASER disparado sobre a veia 

doente, associado à injeção do químico 
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Escleroterapia química 
líquida

Custo por sessão
R$500

Tipos de tratamento

- aplicação de vasinhos

A escleroterapia é uma opção terapêutica antiga e consiste na injeção 

de uma substância química em estado líquido no interior do vaso doente, 

a �m de promover uma irritação no mesmo, seguida de uma reação 

in�amatória.  

O resultado �nal ideal desse processo seria o ressecamento do vaso, 

tornando-o uma cicatriz invisível a olho nu.  A duração média da sessão 

varia entre 15-20 minutos.  

Normalmente, algumas sessões são necessárias paraa obtenção de um 

resultado satisfatório, a depender do tamanho de cada caso.
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Crioescleroterapia 

Custo por sessão
R$600

Tipos de tratamento

A Crioescleroterapia é também consiste na injeção de uma substância química 

no interior do vaso doente, a �m de promover uma irritação no mesmo, seguida 

de uma reação n�amatória. 

A diferença consiste em que, o esclerosante químico é resfriado e injetado sob 

baixíssimas temperaturas, o que contribui para aumentar a reação do vaso e 

também reduz a sensibilidadedolorosa durante o tratamento. O resultado �nal 

ideal desse processo seria o ressecamento do vaso, tornando-o uma cicatriz 

invisível a olho nu.

A duração média da sessão varia entre 15-20 minutos. Normalmente, algumas 

sessões são necessárias para a obtenção de um resultado satisfatório, 

a depender do tamanho de cada caso.
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Escleroterapia com Laser 
Transdérmico 1064

Custo por sessão
R$1000

Tipos de tratamento

A escleroterapia com o LASER diretamente sobre os vasos doentes visíveis 

na pele é uma opção terapêutica mais recente e consiste na liberação de 

calor sobre o vaso alvo, a �m de promover uma  irritação no mesmo, seguida 

de uma reação in�amatória. O resultado �nal ideal desse processo seria o 

ressecamento do vaso, tornando-o uma cicatriz invisível a olho nu. 

O LASER usado isoladamente é uma boa opção para vasinhos  na região dos 

pés e também podeser usado em pessoas com fobia de agulha. Indicamos 

com muita propriedade nos pacientes que têm vasos com tendência a 

hemorragia nos pés. Entretanto, na maioria dos casos, o LASER 1064 funciona 

melhor associado à escleroterapia e/ou crioescleroterapia.

A duração média da sessão varia entre 15-20 minutos. Normalmente, algumas 

sessões são necessárias para a obtenção de um resultado satisfatório, a 

depender do tamanho de cada caso.

100 disparos 
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Tratamento híbrido com  
Laser Transdérmico 1064 
e Crioescleroterapia 

Custo por sessão
Sob consulta 

Tipos de tratamento

O tratamento híbrido com LASER 1064 associado à crioescleroterapia 

é a opção terapêutica preferencial e mais utilizada em nossa clínica e 

consiste no uso de várias formas de irritação sobre os vasos alvo. O calor 

do LASER disparado sobre a veia doente, associado à injeção do químico 

resfriado no interior do vaso doente, a �m de promover uma irritação no 

mesmo, têm umaação sinérgica. Dessa forma, podemos usar menos energia 

no LASER e menor numero de injeções, menor volume de químicos, obtendo 

um resultado potencializado. O uso de equipamento para resfriamento 

da pele faz parte desse tratamento, como forma de proteção do tecido 

cutâneo e também para reduzir o estímulo doloroso. Além disso, o paciente 

deve tomar analgésicos orais prescritos, previamente à sessão. O tratamento 

híbrido com LASER 1064 associado à crioescleroterapia vem permitindo uma 

abordagem mais intensiva, com o aumento do tempo de duração da sessão 

e a redução do numero de sessões. A duração da sessão pode variar entre 

60-240 minutos, 
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Tratamento híbrido com  Laser 
Transdérmico 1064 e Crioescleroterapia  

Custo por sessão
Sob consulta 

Tipos de tratamento

Em nossa clínica, temos realizado o tratamento híbrido com LASER 1064 

associado à crioescleroterapia de forma intensiva, rotineiramente. A duração 

da sessão pode variar entre 60-240 minutos, a depender do tamanho de cada 

caso. Para diminuir o desconforto doloroso, utilizamos resfriamento da pele 

e analgésicos orais prescritos, previamente à sessão. Entretanto, alguns 

pacientes são extremamente sensíveis à dor e não toleram o tratamento, 

senão sob sedação e analgesia intensa via venosa. Nesses casos, a presença 

do médico anestesista torna-se imperativa para conduzir a sedação e a

analgesia venosa durante todo o tempo do tratamento, especialmente em 

casos de pacientes com grande quantidade de “microvarizes". Para realizar 

o tratamento híbrido com LASER 1064 associado à crioescleroterapia sob 

sedação e analgesia intensa via venosa, é necessária uma avaliação prévia 

cardiológica e por parte do anestesista, para avaliar o risco anestésico. 

Somente após as avaliações, o procedimento será ou não, liberado.

sedação e analgesia sob supervisão 
do anestesista 
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Esperamos que este conteúdo tenha ajudado você 

a esclarecer os diversos tipos de tratamentos disponíveis 

para o problema dos vasinhos e “microvarizes” e lhe 

encorajado a dar o próximopasso, marcar uma consulta 

para a avaliação inicial. 

Grande abraço, 
Dra Cláudia Sathler

R. da Paisagem, 240 – sala 304 Vila da Serra – Nova Lima/MG – CEP: 34006-059

www.claudiasathler.com (31)  9 9284-5963 (31) 3262-1862


