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RESUMO 

 

Introdução: a dor pélvica crônica é um problema que afeta uma significativa 

parcela de pacientes que buscam atendimento ginecológico. Dentre suas etiologias, 

destaca-se a síndrome de congestão pélvica, causada por insuficiência venosa 

pélvica. A justificativa deste estudo foi verificar se a técnica endovascular pode ser 

considerada estratégia terapêutica efetiva e válida para a população brasileira. 

Objetivo: avaliar a resposta clínica e a taxa de sucesso após embolização de 

varizes periuterinas em pacientes com dor pélvica crônica secundária à síndrome de 

congestão pélvica, e relatar a segurança do tratamento endovascular e o índice de 

complicações. 

Materiais e métodos: coorte retrospectiva de pacientes submetidas a 

tratamento endovascular da síndrome de congestão pélvica em nosso serviço, no 

período de janeiro de 2012 até novembro de 2015. Foram analisados dados relativos 

aos antecedentes das pacientes, achados de exames de imagem, veias embolizadas, 

taxa de complicações e resposta clínica baseada na escala visual analógica de dor. 

Resultados: Foi realizada embolização de varizes periuterinas em 22 

pacientes no período estudado, sendo que quatro delas realizaram uma segunda 

embolização. Foi observada redução da dor em 17 pacientes considerando-se a 

primeira embolização (77.3%) e em 3 pacientes na segunda embolização (75%). 

Foram observadas complicações menores em 5 pacientes, como hipotensão postural, 

dor no pós-operatório e perfuração venosa sem repercussão clínica durante o 

procedimento. 

Conclusão: O presente estudo apresentou resultados satisfatórios da 

embolização de varizes periuterinas na redução dos sintomas de pacientes com dor 



 

 

pélvica crônica secundária à síndrome de congestão pélvica, mostrando-se como 

método seguro. 

 

Palavras-chave: Dor pélvica crônica. Síndrome de congestão pélvica. 

Embolização. Procedimentos endovasculares. 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

Introduction: Chronic pelvic pain accounts a significant number of gynecologic 

referrals. Among its etiologies, there is the pelvic congestion syndrome, caused by 

pelvic venous insufficiency. The rationale of this study was to determine whether 

endovascular technique can be considered effective and valid therapeutic strategy for 

the Brazilian population. 

Objective: To evaluate the clinical response and the success rate after 

periuterine varices embolization in patients with chronic pelvic pain secondary to pelvic 

congestion syndrome, and report the safety of endovascular treatment and the rate of 

complications. 

Materials and methods: Retrospective cohort of patients undergoing 

endovascular treatment of pelvic congestion syndrome in our department from January 

2012 to November 2015. Data were analyzed on the background of patients, imaging 

findings, embolized veins, rate complications and clinical response based on visual 

analog pain scale. 

Results: We performed peiruterine varices embolization in 22 patients during 

the study period, four of which held a second embolization. 17 patients reported a 

reduction in pelvic pain considering the first embolization (77.3%) and 3 patients in the 

second embolization (75%). Minor complications were observed in 5 patients, such as 

postural hypotension, postoperative pain and venous perforation during the procedure, 

without clinical repercussion. 

Conclusion: The present study showed satisfactory improvement of clinical 

symptons after periuterine varices embolization in patients with chronic pelvic pain 

secondary to pelvic congestion syndrome, showing up as a safe method. 



 

 

Keywords: Chronic pelvic pain. Pelvic congestion syndrome. Embolization. 

Endovascular procedures. 
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A dor pélvica crônica (DPC) é definida como uma dor de caráter não cíclico com 

duração maior que 6 meses, sendo um problema frequente, que afeta cerca de 10 a 

40% das pacientes que procuram o ginecologista, com impacto negativo à qualidade 

de vida1,2. 

Dentre suas variadas etiologias, inclui-se a síndrome da congestão pélvica 

(SCP), causada por insuficiência venosa pélvica, com fluxo retrógrado em veias 

incompetentes, em geral a veia ovariana esquerda, com desenvolvimento de 

varicosidades pélvicas1. De forma similar às varizes nos membros inferiores, as 

varicosidades pélvicas são decorrentes de uma combinação de valvas venosas 

incompetentes, fluxo sanguíneo retrógrado e dilatação venosa. 

Os sintomas são compreendidos como resultado do preenchimento venoso das 

varizes pelo efeito gravitacional, sendo as apresentações clínicas clássicas a dor 

pélvica ou lombar, com piora à ortostase e atividade física, mais intensas no final do 

dia, além de exacerbação pós coito e durante período menstrual3. Sintomas 

associados são inespecíficos, incluindo cefaléia, náusea, edema vulvar, inchaço, 

desconforto retal, urgência urinária, letargia e depressão. 

 Embora varicosidades pélvicas e dor pélvica crônica sejam as marcas da 

síndrome da congestão pélvica crônica, mulheres diagnosticadas com varizes 

pélvicas podem ser assintomáticas4. 

 A doença em geral afeta pacientes multíparas, em idade reprodutiva e que 

apresentam quadro de DPC há mais de 6 meses, descartadas causas infecciosas e 

outras etiologias de dor crônica como endometriose, dor menstrual atípica, aderências 

pélvicas pós-operatórias, doença inflamatória pélvica, desordens urológicas, 

musculoesqueléticas, psiquiátricas e intestinais5.  
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Uma combinação de fatores risco ambientais, anatômicos e genéticos 

contribuem para a síndrome de congestão pélvica. Dentre os fatores ambientais se 

inclui gestação prévia, cirurgias pélvicas, terapia hormonal (estrógeno), obesidade, 

flebite e atividade que envolva longa permanência em ortostase ou carregamento de 

peso. Anomalias na anatomia venosa também contribuem para o desenvolvimento da 

SCP. Em indivíduos normais a veia ovariana direita drena para a veia cava inferior e 

a veia ovariana esquerda drena para a veia renal esquerda. Estas veias geralmente 

medem de 3 a 4 mm de diâmetro. Uma rica rede anastomótica é responsável pela 

drenagem das vísceras pélvicas, incluindo conexões entre os sistemas venosos 

ovarianos, uterino, vulvar, retal, vesical e da raiz das coxas. Valvas venosas estão 

ausentes na ovariana esquerda em 15% das mulheres na ovariana direita em 6%6. 

Estas veias são incompetentes na ovariana esquerda e direita em 40% e 35%, 

respectivamente7. Apenas 10% das veias ilíacas internas possuem valvas, permitindo 

um refluxo fisiológico8. Os fatores genéticos ainda não foram estabelecidos, mas o 

fato da SCP afetar pacientes jovens sem fatores predisponentes fala a favor de 

envolvimento genético. Há relatos de relação familial de pacientes com veias 

varicosas9,10. 

Na SCP, a veia insuficiente na maiorias dos casos é a ovariana esquerda, 

presumivelmente porque sua junção com a veia renal esquerda forma um ângulo reto, 

facilitando o refluxo11.  Há também associações com compressões mecânicas, como 

na síndrome de “nutcracker” e de “May-Thurner”12,13. 

Ao exame físico podem ser encontradas veias varicosas nas regiões vulvares, 

glúteas, perineais e nos membros inferiores, porém um exame físico normal não 

afasta o diagnóstico3. 
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 Pode ser diagnosticada através de exames complementares como 

ultrassonografia pélvica com Doppler, tomografia computadorizada pélvica com 

contraste, angiorressonância pélvica, laparoscopia ou flebografia pélvica14,15,16. A 

ultrassonografia pélvica, tanto por via abdominal ou transvaginal (Figura 1a), é 

utilizada como exame inicial. A ultrassonografia permite realização de manobra de 

Valsalva e/ou realizar o exame com paciente em ortostase, possibilitando melhor 

visualização das veias dilatadas. O plexo venoso periuterino normal aparece como 

estruturas tubulares com até 4 mm de diâmetro, e pacientes com varicosidades 

pélvicas apresentam veias com 6 mm ou mais de diâmetro, com fluxo lentificado e em 

sentido reverso18.  Na tomografia computadorizada (TC) (Figura 1b) as varicosidades 

são identificadas como estruturas tubulares periuterinas, isodensas às demais veias 

abdominais nas fases pré e pós contraste18. A TC pode identificar outras causas de 

DPC como tumores pélvicos e compressões vasculares, mas apresenta as 

desvantagens de expor as pacientes, geralmente jovens em idade reprodutiva, à 

radiação ionizante, além dos riscos referentes ao uso do meio de contraste iodado 

endovenoso, com potencial nefrotóxico e riscos de reação alérgica. A ressonância 

magnética (RM) (Figura 1c) permite uma avaliação detalhada da anatomia pélvica, 

com boa acurácia na detecção de outras patologias pélvicas coexistentes. As medidas 

dos diâmetros das veias gonadais para critério de dilatação apresenta ampla 

variabilidade na literatura, com valores entre > 4,5 mm até > 10 mm, porém a medida 

mais citada é > 5 mm [Yang]. Tortuosidade das veias do plexo periuteriuno com 

diâmetro > 4mm também pode ser considerado como critério diagnóstico17.  A técnica 

de angiorressonância do tipo “time-resolved” (Figura 2) otimizou a detecção de refluxo 

venoso, sendo uma técnica segura, pouco invasiva e com boa acurácia para a 

detecção de varizes pélvicas19,20,21,22. 
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  Figura 1.  Métodos de imagem para o diagnóstico de varizes periuterinas. 

Ultrassonografia com Doppler colorido (a) evidenciando ectasias vasculares na região  
anexial esquerda, com presença de fluxo ao estudo Doppler. Tomografia 
computadorizada com contraste endovenoso (b) mostrando ectasias vasculares 
periuterinas (seta). Ressonância magnética da pelve (c) com sequência ponderada 
em T2, demonstrando vasos ectasiados periuterinos (seta). 
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Figura 2.  Time Resolved MR Angiography (TR-MRA) de uma paciente com refluxo na ovariana 

esquerda. 
Sequência na fase arterial (a) evidenciando contrastação retrógrada precoce na veia 
ovariana esquerda (seta).Sequência na fase venosa precoce (b) evidenciando 
contrastação da ovariana esquerda e de veias ectasiadas periuterinas bilateralmente 
(setas). Sequência na fase venosa (c) evidenciando o início da contrastação 
anterógrada na ovariana direita (seta). 
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A flebografia pélvica percutânea (Figura 3) é considerada a técnica padrão ouro 

para o diagnóstico da insuficiência venosa pélvica, permitindo avaliação precisa da 

dilatação e refluxo das veias, além de um planejamento terapêutico. A flebografia é 

realizada por punção venosa, preferencialmente jugular interna ou femoral comum, 

com posicionamento de cateter angiográfico nas veias gonadais e ilíacas internas, 

com injeção de contraste iodado (angiografia por subtração digital). Os critérios para 

insuficiência venosa pélvica incluem dilatação das veias gonadais (> 5 mm), refluxo 

para a cavidade pélvica, congestão do plexo venoso periuterino e contrastação 

anormal de veias pélvicas cruzando a linha média23,24. Apresenta como desvantagens 

o uso de contraste iodado, exposição à radiação ionizante e riscos relacionados à 

punção venosa e navegação de cateteres angiográficos no sistema venoso, porém 

além de ser o padrão-ouro no diagnóstico da insuficiência venosa pélvica ainda 

permite a opção de intervenção terapêutica no mesmo momento.  

O padrão de refluxo da veia gonadal esquerda pode ser dividido em 3 graus 

(Figura 4), sendo grau I o refluxo confinado à veia ovariana esquerda, grau II com 

refluxo atingindo o plexo venoso periuterino ipsilateral e grau III o refluxo cruzando a 

linha média e atingindo o plexo venoso periuterino contralateral20,25. 
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Figura 3.  Flebografia por subtração digital de paciente com queixa de dor pélvica crônica. 

Injeção de contraste por cateter posicionado no terço proximal da ovariana esquerda, 
com contrastação retrógrada até veias periuterinas bilateralmente e drenagem tardia 
pela ovariana direita (seta). 
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Figura 4.  Flebografias de três pacientes diferentes, exemplificando os graus de refluxo pela 

classificação de Hiromura. 
Injeção de contraste por cateter posicionado na veia renal esquerda, junto à junção 
com a ovariana esquerda (a), evidenciando refluxo até o terço médio da ovariana, 
correspondendo a um refluxo grau I. Injeção de contraste por cateter posicionado no 
terço proximal da ovariana esquerda (b), com contrastação retrógrada até veias 
periuterinas (refluxo grau II). Injeção de contraste por cateter posicionado na ovariana 
esquerda (c), com contrastação retrógrada até veias periuterinas contralaterais (seta), 
representando um refluxo grau III. 
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A laparoscopia é o padrão ouro para a investigação da dor pélvica crônica, 

porém só pode identificar as veias pélvicas dilatadas no seu campo de visão e não há 

como ter reprodutibilidade na mensuração das veias e avaliação de suas 

tortuosidades.  Outra desvantagem referente à laparoscopia é que a 

pneumoinsuflação peritoneal reduz a distensão venosa. Portanto, a laparoscopia, 

apesar de ter um importante papel na investigação de outras causas de DPC, não é o 

exame adequado para identificar a SCP26, sendo negativa em 80 a 90% das pacientes 

com SCP confirmada por outros métodos12,27. 

 O manejo medicamentoso é realizado com o uso de acetato de 

medroxiprogesterona ou análogos do hormônio liberador de gonadotrofina (acetato de 

goserelina), com melhora dos sintomas durante até 4 meses, porém não sustentado 

por longos períodos. Estes medicamentos aliviam os sintomas da SCP por supressão 

da função ovariana, aumentando a contratilidade das paredes venosas e reduzindo a 

liberação de neurotransmissores12. Como opção cirúrgica há a opção de histerectomia 

com ooforectomia uni ou bilateral, com descrições de melhora nos sintomas em até 

2/3 das pacientes após 1 ano de acompanhamento clínico3, enquanto outras séries 

não evidenciaram significância estatística na redução dos sintomas. A falha na 

histerectomia pode ser secundária à rica rede anastomótica periuterina, dificultando a 

sua ressecção total durante o procedimento cirúrgico. Os riscos cirúrgicos e o fato da 

esterilização da paciente com a histerectomia, associados aos resultados pouco 

satisfatórios e a disponibilidade de métodos menos invasivos, retiraram a 

histerectomia da primeira linha de tratamento. A ligadura venosa de uma ou ambas as 

veias ovarianas por cirurgia aberta foi realizada desde 1970, com melhora nos 

sintomas clínicos e sem causar menopausa, porém por fatores estéticos, período de 

recuperação prolongado e dor causada pela cicatriz cirúrgica, foi abandonado. Outro 
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tratamento proposto foi a correção videolaparoscópica, que também está associada a 

período maior de internação e resultado clínico inconsistente16,28. A disponibilidade da 

técnica endovascular, com possibilidade de realização sob sedação consciente, 

tempo de procedimento mais curto e recuperação pós operatória mais rápida, superou 

a ligadura venosa. 

 Há algumas décadas o tratamento endovascular tem sido proposto como uma 

alternativa minimamente invasiva de tratamento da SCP. A primeira publicação de 

embolização de veia ovariana para o tratamento da SCP foi realizado por Edwards et 

al em 1993, com melhora sustentada dos sintomas para a paciente do relato de caso29. 

As séries da década de 90 obtiveram taxas de sucesso clínico na redução da dor 

pélvica crônica variando entre 50-80%, enquanto as séries mais recentes, com o 

avanço na técnica endovascular mostram taxa de sucesso clínico entre 60-100%. A 

técnica consiste em acessar as veias pélvicas e identificar insuficiência venosa à 

flebografia, com inserção de materiais embolizantes (molas metálicas ou agentes 

embolizantes líquidos ou esclerosantes), provocando oclusão permanente e trombose 

da veia insuficiente. Após a oclusão da veia insuficiente, o fluxo sanguíneo é desviado 

pela rica rede anastomótica pélvica para drenagem pelas veias remanescentes, 

geralmente as ilíacas internas.  O tratamento endovascular tem como vantagens ser 

minimamente invasivo, realizado sob anestesia local, permitir uma recuperação mais 

rápida das pacientes e internações de curta permanência16,23,24,30-32. Apesar da ampla 

utilização da técnica endovascular, sendo considerada como técnica padrão para o 

tratamento da SCP, os estudos publicados apresentam amostras pequenas, com 

ampla variabilidade técnica e com variadas relações entre fatores implicados no 

sucesso ou insucesso clínico com o tratamento. Além disso, os benefícios clínicos do 

tratamento endovascular ainda não foram validados em nosso meio.  
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2.1. Objetivo principal 

 

 Avaliar a resposta clínica e a taxa de sucesso após embolização de varizes 

periuterinas em pacientes com DPC secundária à SCP, numa instituição brasileira. 

 

2.2. Objetivos secundários 

 

 Correlacionar o grau de refluxo da veia ovariana esquerda com a resposta 

clínica ao tratamento endovascular da SCP. 

 Avaliar a segurança do tratamento endovascular e o índice de complicações. 

 Correlacionar os achados de RM em relação à flebografia (padrão ouro) no 

diagnóstico de insuficiência das veias ovarianas. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 
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3.1. Metodologia 

 

Este é um estudo retrospectivo de um único centro, com avaliação de dados de 

pacientes tratadas em nossa instituição.  

Foi realizada análise dos dados de pacientes com DPC secundária a SCP 

atendidas no ambulatório de DPC do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina 

de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo (HCFMRP-USP) e que foram 

submetidas a tratamento endovascular com EVP no período de janeiro de 2012 até 

novembro de 2015, com tempo de acompanhamento mínimo de 3 meses, sendo 

considerados os eventos ocorridos até o mês de março de 2016. O levantamento de 

número de casos foi realizado através de sistema eletrônico hospitalar e registro em 

caderno de notas do setor. 

Foram coletadas as seguintes informações: idade no momento do diagnóstico, 

tempo da queixa de DPC, paridade, histórico de cirurgias pélvicas pregressas, 

diâmetro das veias periuterinas visualizadas na ressonância magnética (RM) antes e 

após o procedimento, achados de refluxo nas veias pélvicas visualizados na TR-MRA 

(time resolved magnetic ressonance angiography) e flebografia diagnóstica, e veias 

embolizadas no procedimento. 

A análise das TR-MRA e flebografias diagnósticas envolveu a classificação do 

grau de refluxo venoso na ovariana esquerda, através da classificação proposta por 

Hiromura et al. em 2004, com divisão em três graus de refluxo, sendo grau I o refluxo 

confinado à veia ovariana esquerda, grau II com refluxo atingindo o plexo venoso 

periuterino ipsilateral e grau III o refluxo cruzando a linha média e atingindo o plexo 

venoso periuterino contralateral25. 
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 A intensidade da dor segundo a Escala Visual Analógica (EVA) foi verificada 

antes e após o procedimento endovascular, sendo que o tempo da reavaliação da 

EVA após o tratamento variou entre 3 e 24 meses. Tal avaliação consiste na 

pontuação subjetiva por parte da paciente para a dor pélvica, numa escala de 0 a 10. 

O zero representa a ausência de dor e o 10 a dor mais intensa já vivenciada por parte 

da paciente. A opção desta escala de dor foi baseada na sua ampla utilização para 

avaliação clínica das síndromes álgicas33. 

Foi considerado como sucesso técnico a ausência de refluxo venoso à 

flebografia pós embolização imediata ao final do procedimento, e como sucesso 

clínico a redução da dor pela Escala Visual Analógica no seguimento clínico das 

pacientes. 

 De acordo com a estratégia multidisciplinar de atendimento em nossa 

instituição, as pacientes com dor pélvica crônica acompanhadas no serviço de 

Ginecologia e Obstetrícia passam por detalhada avaliação clínica e laboratorial, com 

anamnese minuciosa e investigação apropriada com exames laboratoriais e de 

imagem para elucidar as principais etiologias da DPC. Após esta ampla investigação, 

aquelas pacientes com suspeita de DPC secundária à síndrome de congestão pélvica 

que persistem com dor mesmo após o tratamento medicamentoso são encaminhadas 

ao setor da Radiologia Intervencionista após a realização de RM da pelve.  

 As pacientes com suspeita clínica e dor considerada limitante de suas 

atividades diárias foram submetidas a flebografia, independentemente da confirmação 

do diagnóstico pela RM. 

 O seguimento clínico após a EVP foi realizado no ambulatório da Radiologia 

Intervencionista e/ou Ginecologia e Obstetrícia. 
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3.2. Considerações Éticas 

 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa, com dispensa da 

realização de termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) das pacientes. 

Todas as pacientes que foram submetidas ao tratamento foram orientadas 

quanto à indicação do procedimento, sendo apresentados os possíveis benefícios e 

eventuais riscos relacionados à flebografia pélvica e EVP, seguido de assinatura do 

TCLE pela paciente ou responsável. 

 

3.3. Técnica dos procedimentos 

 

Todos os procedimentos foram realizados sob sedação anestésica e/ou 

raquianestesia e técnica asséptica, sem a utilização de heparina. As pacientes foram 

submetidas a tricotomia inguinal bilateral e sondagem vesical prévia ao procedimento. 

O protocolo da primeira sessão de embolização consistiu de infiltração da pele 

e tecido subcutâneo da região inguinal direita com lidocaína e punção da veia femoral 

direita, com posicionamento de introdutor valvulado 5F. A cateterização da veia 

ovariana esquerda foi realizada com o auxílio de cateteres diagnósticos 5F (curvas 

Simmons 1, Cobra 1 ou Cobra 2) e fio guia hidrofílico 0,035’’, seguido de embolização 

deste vaso com molas fibradas 0,018” ou 0,035” (VortX Pushable Coils, Boston 

Scientific, USA) quando confirmada a insuficiência venosa da gonadal esquerda, até 

a sua oclusão (figura 5). Não se prosseguia a investigação das outras veias pélvicas 

a menos que não fosse confirmada a insuficiência da veia ovariana esquerda ou que 

a insuficiência de outra veia já fosse constatada à angioRM. 
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Figura 5.  Técnica da embolização. 

Flebografia pré-embolização, com refluxo na veia ovariana esquerda até veias 
periuterinas (a). Cateterização da veia ovariana esquerda até seu segmento distal 
com a utilização de cateter angiográfico sobre fio guia hidrofílico(b). Radiografia após 
liberação de molas fibradas através do cateter (c), desde o segmento distal da veia 
ovariana até o seu terço proximal. Flebografia controle após o tratamento (d), 
evidenciando contrastação apenas do segmento proximal da veia embolizada (seta). 

 

 

Em casos de retratamento, os procedimentos foram realizados por punção 

venosa femoral direita e/ou jugular direita com posicionamento de introdutor valvulado 

5F, seguido de flebografia pélvica completa (cateterização das veias ovarianas direita 

e esquerda e veias ilíacas internas direita e esquerda) com o auxílio de cateteres 

diagnósticos 5F (curvas vertebral, Simmons 1, Cobra 1 ou Cobra 2). Em seguida 

prosseguia-se para a embolização da veia insuficiente com liberação de molas 

fibradas até a oclusão do vaso.  

Após o término do procedimento, as pacientes permaneciam em observação 

pós anestésica, recebendo alta hospitalar no mesmo dia ou permanecendo 1 dia 

internadas. Todas as pacientes foram orientadas quanto aos sintomas de dor na 

primeira semana pós procedimento, e foram prescritas com analgésicos simples, anti-

inflamatórios não esteroidais e opioides se necessário. 
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3.4. Estatística 

 

A análise estatística foi realizada por um profissional independente, utilizando-

se do software IBM SPSS Statistic versão 20.0 (Chicago, IL, USA). As variáveis 

categóricas foram apresentadas como números e porcentagens e estudadas em 

termos de distribuição de frequência, com comparação entre grupos utilizando-se do 

Chi quadrado ou teste de Fisher, quando apropriado. As variáveis quantitativas foram 

apresentadas como medidas de média, e os testes de Mann-Whitney ou t de Student 

foram usados, conforme apropriado. Todos os testes foram bi-caudais e foi 

considerado um valor de p <0,05 como significativo. 
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4. RESULTADOS 
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Foi realizada EVP em 22 pacientes no período de janeiro de 2012 até novembro 

de 2015.  A idade ao tratamento variou de 29 a 55 anos (média de 38.4 anos; DP 6.9), 

com tempo de queixa de dor pélvica variando entre 6 e 216 meses (média de 59.6 

meses; DP 48.6). A paridade variou de 0 a 7, sendo que apenas uma paciente era 

nulípara (média de 2.7; DP 1.54). 14 pacientes (63.6%) apresentavam cirurgia pélvica 

prévia como antecedente, sendo que 13 delas incluíam cesareana. Videolaparoscopia 

(n=5), ressecção de endometrioma (n=2), salpingectomia (n=3), salpingo-

ooforectomia (n=1), histerectomia (n=1), laqueadura tubária (n=2) e correção de 

incontinência urinária com “sling” vesical (n=1) completam os casos de cirurgia pélvica 

prévia. 

 A embolização da veia ovariana esquerda foi realizada em 21 pacientes (1 

paciente foi submetida a embolização das veias ilíacas internas). Três casos tiveram 

embolização de 2 veias no mesmo tempo cirúrgico, sendo a ilíaca interna esquerda 

em um caso, a veia ovariana direita em outro e no terceiro caso houve a embolização 

das duas ilíacas internas. Houve complicações menores em 4 casos, sendo 2 casos 

de ruptura venosa visualizadas angiograficamente porém sem sintomas ou 

repercussão nos níveis de hemoglobina (figura 6), um caso de dor pélvica limitante 

até o 8º pós operatório e um caso de hipotensão postural no primeiro pós operatório. 

Não houve casos de migração de coils, sangramento com repercussão 

hemodinâmica, reação ao contraste ou óbito. Os dados individuais das pacientes 

estão representados na tabela 1. 
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Figura 6.  Perfuração venosa durante a embolização. 

Imagem sem subtração (a) evidenciando contraste estagnado no retroperitôneo 
(seta), com liberação de mola fibrada junto ao foco da perfuração na ovariana 
esquerda. Flebografia controle sem subtração (b) evidenciando estabilidade do 
volume de contraste no retroperitôneo (seta). 
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Tabela 1:   Características individuais das pacientes 

Pacientes 
(n) 

 
 

Idade 
 
 
 

Paridade 
(n) 

 
 

Cirurgias 
pélvicas 
prévias 

 

Tempo do 
início dos 

sintomas até a 
EVP 

(semanas) 
 

EVA 
antes/após a 

EVP 
 

Tempo da 
EVP até 

reavaliação da 
EVA 

 

Complicações 
menores 

 
 

1 29 1 N 24 10 / 4 24 N 

2 37 2 S  96 10 / 7 24 N 

3 32 3 N 36 7 /  2 3 N 

4 34 2 S  18 10 / 3 6 N 

5 41 3 N 84 4 / 1 24 N 

6 37 7 S  36 9 / 7 6 N 

7 55 4 S 84 8 / 4 3 N 

8 46 2 S 48 10 / 8 6 N 

9 38 2 S 60 7 / 4 24 N 

10 30 1 S 72 9 / 9 9 N 

11 48 3 S 48 8 / 6 10 N 

12 45 1 S 36 9 / 0 6 S 

13 42 1 S 16 7 / 6 7 N 

14 44 1 S 156 9 / 2 24 S 

15 34 2 S 6 8 / 10 3 N 

16 29 2 S 216 10 / 1 6 N 

17 37 2 N 24 6 / 5 6 N 

18 35 5 N 36 10 / 10 10 S 

19 34 0 N 84 8 / 1 6 S 

20 30 1 N 36 9 / 6 3 N 

21 44 2 S 36 7 / 8 9 N 

22 44 3 N 60 10 / 10 6 N 

Legendas: (EVA) Escala visual analógica; (EVP) Embolização de varizes periuterinas; (S) Sim;  
(N) Não. 
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Foi realizada uma segunda sessão de embolização em 4 pacientes, com 

embolização das duas ovarianas em 2 pacientes, das duas ilíacas internas em 1 

paciente e apenas da ovariana direita em 1 paciente. Destas, uma paciente 

apresentou como complicação dor pélvica limitante até o 15º pós operatório. Todos 

os procedimentos apresentaram sucesso técnico. 

 A EVA de dor média antes do procedimento foi de 8.4 e após o procedimento 

de 5.2 (p<0,001), com tempo de avaliação após o procedimento variando de 3 a 24 

meses (média de 10.2 meses; mediana de 6.0 meses; DP 7.9). Houve melhora dos 

sintomas em 17 casos (77.3%). Nos casos de retratamento, 3 pacientes (75%) 

apresentaram melhora nos sintomas de dor. Um dos casos de insucesso clínico 

apresentou acentuada melhora (EVA de 10 para 1) após laparotomia exploradora com 

lise de bridas abdominopélvicas; e um outro caso que apresentou sucesso clínico com 

a EVP porém mantendo sintomatologia significativa durante o seguimento apresentou 

melhora dos sintomas (EVA de 7 para 0) após videolaparoscopia com exérese de 

endometrioma do septo retovaginal. 

A RM pélvica foi realizada antes do procedimento em 21 das 22 pacientes, 

sendo que o diâmetro das veias periuterinas variou de 3 a 10 mm (média de 6.7 mm; 

DP 1.67). A RM pélvica controle pós tratamento foi realizada em 13 pacientes, com 

tempo variando entre 4 e 35 meses após o procedimento, sendo que uma das 

pacientes não havia realizado a RM antes do procedimento. O diâmetro das veias 

periuterinas pela RM após o tratamento variou de 2 a 7 mm (média de 4.9mm; DP 

1.50), com redução no diâmetro em 8 casos (66.7%). Nas 12 pacientes que tiveram 

mensuração das veias periuterinas pela RM pré e pós embolização, foi identificada 

um diâmetro médio das veias de 6.5 mm antes da EVP e de 4.8 mm após a EVP 

(p=0.015). Os dados clínicos e de procedimentos se encontram na tabela 2. 
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Legendas: (EVP) Embolização de varizes periuterinas; (EVA) Escala visual analógica; (DP) 
Desvio padrão; (RM) Ressonância magnética; (N) Número de pacientes 
 

 

 

 

 

 

  

Tabela 2:           Dados clínicos e resultados dos procedimentos  

 Resultados 

 N = 22 

Duração dos sintomas até a EVP em semanas (média, variação, 
DP) 
 

59.6 (6-216, 48.6) 

EVA antes da EVP (média, variação, DP) 
 

8.4 (4-10, 1.6) 

EVA após a EVP (média, variação, DP) 
 

5.2 (0-10, 3.2) 

Tempo da EVP até a reavaliação da EVA em meses (média, 
variação, DP) 
 

10.2 (3-24, 7.9) 

Sucesso clínico (n, %) 
 

17 (77.3) 

Complicações menores (n, %) 4 (18.2) 

 N = 21 

Diâmetro das veias periuterinas (mm) na RM antes da EVP 
(média, variação, DP) 
 

6.7 (3-10, 1.67) 

 N = 13 

Diâmetro das veias periuterinas (mm) na RM após a EVP 
(média, variação, DP) 
 

4.9 (2-7, 1.5) 

 N = 12 

Redução no diâmetro das veias periuterinas após a EVP (n, %) 
 

8 (66.7) 



Siqueira FM 

 

39 Resultados 

A TR-MRA foi realizada em 19 pacientes antes da EVP, sendo que 4 exames 

apresentaram técnica incorreta (adquiridas apenas as imagens na fase arterial). Das 

demais, 14 apresentavam achados positivos para refluxo na ovariana esquerda, 

sendo 6 casos com grau I de Hiromura, 4 casos com grau II e 4 casos com grau III. A 

flebografia da ovariana esquerda (realizada nas 22 pacientes) evidenciou refluxo em 

21 pacientes, sendo grau I em 3 casos, grau II em 13 casos e  grau III em 5 casos. A 

compatibilidade em detecção de refluxo entre a TR-MRA e a flebografia foi de 93.3%, 

com compatibilidade no grau de refluxo em 7 casos (46.6%). Os dados radiológicos e 

referentes aos procedimentos se encontram listados na tabela 3. 

 Quanto à correlação do grau de refluxo com a resposta clínica, observou-se 

que nos 5 casos que apresentavam grau III de refluxo da veia ovariana esquerda à 

flebografia  houve melhora dos sintomas após o tratamento (sucesso clínico de 100%) 

contra melhora clínica em 11 casos dentre os 16 com graus de refluxo variando entre 

I e II na ovariana esquerda (sucesso clínico de 68.7%), porém sem significância 

estatística (p=0.27). 
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Tabela 3:  Dados radiológicos e de procedimentos das pacientes 

Pacientes 
(n) 

 
 
 
 

Diâmetro das 
veias 

periuterinas 
pela RM 

antes/após a 
EVP (mm) 

 
 

Grau de refluxo 
na veia ovariana 
esquerda pela 

TR-
MRA/flebografia 

 

Sessões de 
embolização (n) / 

Veias 
embolizadas (n) 

 
 

Veias ocluídas 
 
 
 
 
 

Melhora 
Clínica 

 
 
 
 

1 6 / 6  NA / 0 1 / 2 VID, VIE S 

2 8 / 4  III / III 1 / 1 VOE S 

3 8 / 7  I / II 1 / 1 VOE S 

4 7 / 3  III / III 1 / 1 VOE S 

5 10 / 6  NA / II 1 / 1 VOE S 

6 7 / 4  NA / II 2 / 2 VOE, VOD S 

7 8 / NA  I / II 2 / 2 VOE, VOD S 

8 7 / NA  I / III 1 / 1 VOE S 

9 5 / 6  III / II 1 / 1 VOE S 

10 3 / 4  II / II 1 / 1 VOE N 

11 7 / NA  NA / II 1 / 1 VOE S 

12 5 / 2  NA / II 1 / 1 VOE S 

13 5 / NA  II / II 1 / 1 VOE S 

14 6 / NA  I / I 1 / 1 VOE S 

15 9 / NA  NA / II 1 / 1 VOE N 

16 5 / NA  I / II 1 / 1 VOE S 

17 NA / 5  NA / III 2 / 3 VOE, VID, VIE S 

18 5 / 5  I / II 2 / 2 VOE, VOD N 

19 7 / 5  III / III 1 / 1 VOE S 

20 8 / 7  0 / I 1 / 2 VOE, VOD S 

21 8 / NA  II / II 1 / 2 VOE, VIE N 

22 8 / NA  II / I 1 / 1 VOE N 

Legendas: (NA) Não avaliado; (0) ausência de refluxo; (TR-MRA) Time-resolved magnetic resonance 
angiography; (VOD) veia ovariana direita; (VOE) veia ovariana esquerda; (VID) veia ilíaca interna 
direita; (VIE) veia liíaca interna esquerda; (S) Sim; (N) Não. 
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5. DISCUSSÃO 
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A SCP é uma condição patológica causadora de dor crônica, geralmente 

afetando pacientes jovens, com prejuízo à qualidade de vida. Pacientes com DPC 

apresentam uma alta incidência de ansiedade, depressão e distúrbios da 

sexualidade1,2. O tratamento desta condição é de extrema importância para a melhora 

da qualidade de vida destas pacientes. 

Há evidências de causas multifatoriais para a SCP, sendo que este trabalho 

apontou para o antecedente de paridade, com apenas uma paciente nulípara. A 

justificativa se faz pelos períodos de congestão vascular experimentados durante o 

período de gestação e pós parto3. 

A TR-MRA se mostrou importante para a identificação de refluxo venoso 

pélvico, com uma compatibilidade na detecção de refluxo da veia ovariana esquerda 

com a flebografia (padrão ouro) de 93.3%. 

A insuficiência da veia ovariana esquerda foi identificada pela flebografia em 

95.4% das pacientes, compatível com descrições literárias e justificadas pelo 

anatomia da junção da veia ovariana esquerda com a veia renal esquerda, formando 

um ângulo reto e facilitando o refluxo11. A insuficiência de outras veias pélvicas não 

foi pesquisada rotineiramente à flebografia nesta instituição. 

 O tratamento da DPC secundária à SCP pode ser realizado com terapia 

hormonal, procedimentos cirúrgicos ou embolização. O manejo medicamentoso é 

realizado com o uso de acetato de medroxiprogesterona ou análogos do hormônio 

liberador de gonadotrofina (acetato de goserelina), com melhora dos sintomas durante 

até 4 meses, porém não sustentado por longos períodos16. Como alternativa cirúrgica 

há a opção de histerectomia com ooforectomia uni ou bilateral, com descrições de 

melhora nos sintomas em até 2/3 das pacientes após 1 ano de acompanhamento 

clínico34, enquanto outras séries não evidenciaram significância estatística na redução 
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dos sintomas32. Em 2003, Chung e Huh comparou o tratamento para SCP através de 

EVP; histerectomia com ooforectomia bilateral e reposição hormonal; e histerectomia 

com ooforectomia unilateral, demonstrando resultados clínicos estatisticamente 

favoráveis à EVP28. A ligadura venosa de uma ou ambas as veias ovarianas 

apresentou resultados consistentes na melhora nos sintomas clínicos, porém por 

fatores estéticos, período de recuperação prolongado e dor causada pela cicatriz 

cirúrgica16,28 foi superado pela técnica endovascular. Um dos fatores que favorecem 

o tratamento endovascular em relação às técnicas cirúrgicas é o tempo de 

recuperação, sendo que as pacientes tratadas com EVP no HCFMRP-USP 

permaneceram com imobilização do membro inferior por 02 horas quando o acesso 

vascular foi realizado pela veia femoral comum direita e sem necessidade de 

imobilização quando o acesso vascular foi realizado pela veia jugular interna direita, 

recebendo alta após a recuperação pós anestésica, com curta permanência no 

ambiente hospitalar. O curto período de internação permite redução dos custos 

hospitalares e das complicações pós-operatórias, além de uma maior aceitação do 

tratamento pelas pacientes. 

 Vários materiais embolizantes são utilizados na técnica endovascular, incluindo 

agentes embolizantes líquidos ou esclerosantes e molas metálicas; sendo que uma 

revisão sistemática realizada por Hansrani et. al em 2015 não evidenciou diferença 

significativa entre a taxa de sucesso clínico e o material utilizado32. No presente 

estudo, todas as embolizações foram realizadas com molas metálicas.  

 Em nossa instituição foi realizado um protocolo de tratamento diferente dos 

descritos na literatura. Enquanto os protocolos de flebografia pré embolização 

envolvem a pesquisa das duas veias gonadais, incluindo ou não a pesquisa das veias 

ilíacas internas1,2,7,12,19,24,30,31,35,36, nas pacientes com DPC submetidas à flebografia 
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no HCFMRP-USP foi pesquisada e ocluída a veia ovariana esquerda, exceto nos 

casos em que não se identificou refluxo nestes vasos ou quando havia sinais de 

refluxo em outros vasos identificado na angioRM prévia. Tal conduta foi baseada na 

maior incidência de refluxo na veia ovariana esquerda11, associada a redução do 

tempo do procedimento, redução da exposição da região pélvica de pacientes jovens 

à radiação e uso de menor volume de contraste iodado endovenoso. 

 O sucesso técnico ocorreu em 100% dos procedimentos, compatível com os 

resultados da literatura onde são relatados sucessos técnicos iniciais de 98 a 100%32. 

A taxa de sucesso clínico global de 76.9% foi compatível com a literatura, que 

variou de 60 a 100%32, com significância estatística na redução da dor pela EVA 

(p<0.001), juntamente com redução no diâmetro  médio das veias periuterinas pela 

RM (p=0.015), salientando-se a importância da embolização. 

Em duas pacientes (9%) foi identificada uma outra causa à DPC que não a 

SCP, uma delas apresentando melhora dos sintomas após lise de bridas 

abdominopélvicas e outra apresentando melhora dos sintomas após exérese de 

endometrioma do septo retovaginal. Tais ocorrências refletem a dificuldade na 

correlação clínica e de imagem para identificação da etiologia da DPC, 

correspondendo a falha na exclusão de outras causas de DPC. 

 Foi observada uma tendência a melhor resposta clínica na pacientes com 

refluxo classificado como grau III pela classificação de Hiromura25, porém não houve 

significância estatística (p=0.27). 

 Durante o período de avaliação, 4 das 22 (18.2%) pacientes necessitaram de 

retratamento, com identificação de refluxo em outras veias que não a ovariana 

esquerda na segunda sessão de embolização. Por tal motivo, a taxa de retratamento 

foi atribuída à pesquisa de refluxo apenas na ovariana esquerda à flebografia. 
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 Complicações menores e transitórias foram identificadas em 18.2% dos casos 

e se limitaram a hipotensão postural, dor limitante no pós operatório e ruptura venosa 

durante o procedimento, sem repercussões clínicas. Não houve complicações 

permanentes ou morte, de acordo com as descrições literárias1,2,7,12,19,24,30,31,35,36. 

Migração de molas, descritas com uma taxa de 1.6% em revisão literária32, não foram 

observadas neste estudo. 

 As limitações do presente estudo estão no seu caráter retrospectivo e na 

pequena amostragem. As pacientes tiveram uma variabilidade no tempo de avaliação 

da EVA. O tratamento adjuvante das pacientes incluiram, de forma heterogênea, a 

utilização de antidepressivos, ansiolíticos e terapia hormonal com progestágenos, 

representando um viés para a avaliação da resposta clínica.  
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6. CONCLUSÕES 
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Baseado nos dados deste estudo, sugere-se que a EVP em pacientes com 

DPC secundária à SCP apresenta redução significativa dos sintomas, mostrando-se 

como opção terapêutica efetiva para a população brasileira. 

Observou-se uma tendência a melhor resposta clínica em pacientes com 

refluxo grau III na veia ovariana esquerda, pela classificação de Hiromura et al. 

A EVP não apresentou complicações maiores ou permanentes no presente 

estudo. 

A RM, com a técnica da angiorressonância, apresentou uma alta correlação na 

identificação da insuficiência da veia ovariana esquerda em relação à flebografia. 
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Anexo 1. Parecer do comitê de ética em pesquisa 
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Apêndice 1. Artigo a ser submetido para publicação 
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