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Xô, varizes! 

Entenda o problema, aprenda como evitá-lo e quais são os tratamentos disponíveis 

Antigas conhecidas e pavor estético feminino, as varizes são, na verdade, uma disfunção das veias, 

que as deixa permanentemente tortuosas e dilatadas. Em muitos casos, chegam a assumir uma 

coloração azulada. 

Se você acha que é a única “premiada”, saiba que o problema atinge cerca de 30% da população. 

Mais comum em mulheres do que em homens, pode ter origem genética, comportamental ou, 

ainda, ser efeito colateral da ingestão de hormônios por um longo período. 

Parece ironia do destino, mas o drama de Juliana Fonseca, 37 anos, surgiu justamente após 

começar a trabalhar como vendedora em uma loja de sapatos. Por ficar em pé praticamente o dia 

todo, suas pernas passaram a encher de linhas vermelhas, algumas esverdeadas. Eram elas, as 

temidas varizes. 

A partir de então, a moça abandonou roupas mais curtas, como shorts e saias. “Amava o verão, 

mas agora passo a temporada constrangida. Às vezes, as pessoas até me olham torto. Um baita 

calor e eu de calças”, desabafa. 

Juliana pretende iniciar em breve um tratamento, mas seu médico foi curto e grosso: a alertou que, 

sem atrelá-lo ao hábito de fazer atividades físicas, o problema certamente voltaria. E rápido. 

Como evitá-las 

Juliana está correta ao seguir a orientação de seu médico. Alberto Duque, angiologista e diretor da 

Sociedade de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro, explica que uma das principais prevenções 

contra o problema é combater o sedentarismo. 

Apenas dessa forma a circulação do corpo pode ser otimizada. E faz um alerta quanto ao perigo da 

doença: “A formação de coágulos pode resultar em embolia pulmonar. Alguns pacientes chegam a 

ter hemorragias por conta da ruptura dos vasos sanguíneos”, afirma. 

Prevenir é certamente o melhor caminho. Por isso, é interessante que haja acompanhamento de 

um angiologista, em especial, se já tiverem outros casos na família. 

Com a ajuda de especialistas, reunimos algumas dicas efetivas de como combater as varizes. 

Incorpore-as no seu dia a dia o quanto antes e terá pernas sempre lisinhas, bonitas e saudáveis. 

Mantenha-se em forma! O sobrepeso e o famoso efeito sanfona favorecem o surgimento de varizes; 

Evite o sedentarismo! Pequenas caminhadas diárias já ajudam; 

Caso trabalhe sentada, levante-se de hora em hora e dê uma volta de 5 minutos pela empresa; 

Se já tiver pessoas na família com varizes, use meias de compreensão elástica, específicas para 

este fim; 
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Procure um especialista! Caso haja necessidade, apenas ele poderá receitar uma medicação 

preventiva para o problema. 

Como tratar? 

Antes de torrar alguns preciosos reais em promissores cremes para livrá-la desse mal, saiba que 

não há qualquer um que tenha eficácia comprovada cientificamente. “No máximo, auxiliam na 

redução de eventuais manchas na pele causadas pelos tratamentos”, informa o especialista Duque. 

O caso de Carmem Feitosa, 33 anos, é emblemático. Ela sempre utilizou pílulas anticoncepcionais e, 

por isso, notava vasinhos no corpo que a incomodavam, mas nunca buscou ajuda especializada. No 

entanto, após a gestação admitiu que a situação ficou insustentável. 

Esperou o fim do período de amamentação para procurar o médico. Fez uma escleroterapia a laser. 

“Foram apenas cinco sessões, mas saí sem qualquer manchinha na pele”, conta, feliz. 

O tratamento recomendado à Carmem atende muito bem os casos mais simples, de microvarizes, 

as chamadas “aranhas vasculares”, como informa João Francisco Júnior, mestre e doutor em 

Cirurgia Vascular. 

No procedimento, são injetadas substâncias no interior dos vasos, para “secá-los”. Existem vários 

tipos de escleroterapias e todos surtem resultados bastante satisfatórios. Para casos nos quais as 

veias apresentem maior “calibre”, ou seja, são mais dilatadas, apenas uma cirurgia de vasos 

resolverá a questão. 

Mas um porém importantíssimo: o melhor período para fazer qualquer dos tratamentos é o inverno. 

Isso porque submeter-se ao sol antes ou depois pode ocasionar manchas na pele. 

 


