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A escleroterapia com 
espuma, ofertada 
pelo SUS, vêm sendo 
opção rápida e, muitas 
vezes, mais barata 
para os Municípios

A escleroterapia com espuma é um procedimento ambulatorial e não exige anestesia

TRATAMENTO
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J á ouviu falar em escle-
roterapia com espuma? 
O nome é estranho, 

porém, esta é uma alternati-
va para muitas pessoas que 
sofrem com problemas de va-
rizes. O tratamento é ofertado 
pelo Sistema Único de Saúde 
(SUS), custa mais barato que 
uma cirurgia e o tempo do 
procedimento é bem menor. 
Desde abril deste ano, ainda, 
a União repassa parte do va-
lor, como forma de diminuir 
os gastos dos Municípios. 
Atualmente, a escleroterapia 
com espuma para pacientes 
de Vera Cruz, é feita através 
do Consórcio Intermunicipal 
de Serviços do Vale do Rio 
Pardo (Cisvale). 

Para quem sofre com vari-
zes, muitas vezes, o problema 
vai além do estético. Essas 
veias torcidas e dilatadas, 
que aparecem geralmente 
nas pernas e nos pés, podem 
provocar dor e inchaço e 
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Sem cirurgia e sem varizes

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
Edital de Concurso Público  nº 306/2019 –
NOMEAÇÃO E CHAMAMENTO PÚBLICO

O MUNICÍPIO DE VERA CRUZ, pessoa jurídica de direito público, 
através de sua Prefeito Municipal, Sr. Guido Hoff, faz saber, por este 
Edital, DA NOMEAÇÃO E CHAMAMENTO PÚBLICO DE CANDIDATO 
APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO, em atendimento à Portaria nº 
13.095, Edital de Homologação nº 229/2018, para provimento de cargo 
efetivo no seu quadro de pessoal, sob Regime Estatutário para os seguin-
tes cargos: 

MÉDICO 40H – CONCURSO N.º 151
Classificação	 Nome
6º  MARCO AURELIO PEREIRA PENHA

De conformidade com o Art. 14, da Lei Complementar nº 004/2007, a 
nomeada tem prazo de quinze dias para tomar posse, a contar do ato de 
nomeação	publicado	no	Quadro	de	Atos	Oficiais	do	Município.	A	nomeada	
deve se apresentar na Secretaria Municipal de Administração da Prefei-
tura Municipal de Vera Cruz, situada na Avenida Nestor Frederico Henn, 
1645, Vera Cruz, RS. O NÃO comparecimento no prazo estipulado será 
interpretado como renúncia à posse no referido cargo e será tornado sem 
efeito. 

Gabinete do Prefeito, 05 de julho de 2019.

GUIDO HOFF,
Prefeito Municipal.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
Edital de Concurso Público  nº 307/2019 –
NOMEAÇÃO E CHAMAMENTO PÚBLICO

O MUNICÍPIO DE VERA CRUZ, pessoa jurídica de direito público, 
através de sua Prefeito Municipal, Sr. Guido Hoff, faz saber, por este 
Edital, DA NOMEAÇÃO E CHAMAMENTO PÚBLICO DE CANDIDATO 
APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO, em atendimento à Portaria nº 
13.097, Edital de Homologação nº 229/2018, para provimento de cargo 
efetivo no seu quadro de pessoal, sob Regime Estatutário para os se-
guintes cargos: 

MÉDICO 40H – CONCURSO N.º 151
Classificação	 Nome
7º  MARJANA DENTI PIANA
8º  MANASSES SOARES SOUZA

De conformidade com o Art. 14, da Lei Complementar nº 004/2007, 
a nomeada tem prazo de quinze dias para tomar posse, a contar do ato 
de	nomeação	publicado	no	Quadro	de	Atos	Oficiais	do	Município.	A	no-
meada deve se apresentar na Secretaria Municipal de Administração da 
Prefeitura Municipal de Vera Cruz, situada na Avenida Nestor Frederico 
Henn, 1645, Vera Cruz, RS. O NÃO comparecimento no prazo estipu-
lado será interpretado como renúncia à posse no referido cargo e será 
tornado sem efeito. 

Gabinete do Prefeito, 08 de julho de 2019.

GUIDO HOFF,
Prefeito Municipal.

sinalizar que algo não está 
bem na circulação do san-
gue. Entre os tratamentos, a 
escleroterapia com espuma  
possui algumas vantagens 
por ser realizada em nível 
ambulatorial. Se comparado 
com a cirurgia, que leva em 
torno de duas horas, esse 
procedimento é mais rápido, 
podendo durar cerca de cinco 
minutos. Dessa forma, mais 
procedimentos podem ser 
realizados em um período de 
tempo menor. A exemplo, em 
Vera Cruz foi organizado um 
mutirão para atendimento 
dos pacientes,  através do 
Cisvale, em diversos sábados, 
entre junho de 2018 e janeiro 
de 2019. De acordo com a 
secretária de Saúde, Liseana 
Palma Flores, foram chama-
das cerca de 100 pessoas que 
passaram por avaliação do 
médico vascular, por exame, 
sendo feita uma filtragem 
desses pacientes. “Desses, 
alguns foram diagnostica-
dos com outros problemas 
que não necessitavam da 
escleroterapia, outros não 
compareceram, entre outras 
circunstâncias, e em torno 
de 83 pacientes realizaram o 
procedimento da esclerotera-
pia”, conta Liseana. 

MENOS CUSTOS
AOS MUNICÍPIOS
Além da rapidez, a escle-

roterapia com espuma se 
torna, muitas vezes, um pro-
cedimento mais barato para 
os Municípios, em relação à 
cirurgia. “A cirurgia é muito 
mais cara, porque tem que 
se pagar o bloco cirúrgico, o 
anestesista e o médico vas-
cular”, avalia a Secretária de 
Saúde. Já para realizar o tra-
tamento, Liseana explica que 
o Município deve custear os 
exames, a consulta, o material 
que é usado para realizá-lo 
e o da repetição, caso seja 
necessária. 

Segundo o Cisvale, para 
realizar o procedimento, 
o município encaminha o 
paciente via Consórcio para 
consulta com o médico vas-
cular, que faz o diagnóstico 
por meio do exame Ecodo-
ppler e indica o tratamento.  
Inicialmente, este tratamento 
era totalmente custeado pelo 
Município, mas desde abril 
deste ano, a União repassa 
parte do valor via tabela SUS. 
Para cada procedimento rea-
lizado, a União destina cerca 
de R$ 300 aos Municípios.

Conforme o médico, 
a escleroterapia com 
espuma não é tão 
indicada para fins 
estéticos, pois cerca 
de 30% dos pacientes 
podem ficar com 
manchas nos locais das 
varizes. Além disso, 
apesar de a recuperação 
ser rápida - o paciente 
usa uma meia especial, 
de alta pressão, durante 
cinco dias -, em certos 
casos, uma única 
aplicação do agente 
esclerosante não resolve 
o problema, sendo 
necessário repetir o 
procedimento.

DESVANTAGENS

De acordo com o 
cirurgião vascular 
Marcelo Agra, o médico, 
guiado por um aparelho 
de ecografia, aplica um 
agente esclerosante 
(em forma de espuma) 
na veia. Esse agente 
atua na parede do 
vaso, provocando uma 
esclerose, e ele seca. 
Então, a veia é absorvida 
pelo organismo. O 
tratamento não exige 
anestesia e internação e 
logo após sua realização, 
o paciente consegue sair 
caminhando.  

PROCEDIMENTO


