
Varizes em membros inferiores (MMII) são
caracterizadas por veias com dilatação anormal,
tortuosa ou congestionada, geradas pela
hipertensão venosa periférica prolongada,
causando insuficiência venosa crônica (IVC). Os
fatores de risco associados a IVC são diversos,
dentre os relacionados ao risco ocupacional
estão: permanecer longos períodos em posições
que dificultam retorno venoso, como em pé
(contração contínua dos músculos dos
MMII → fadiga muscular → perda do
mecanismo de bomba músculo-venosa).
Associam-se sintomas como cansaço, dor e
inchaço de MMII, podendo evoluir gravemente
para úlceras. Portanto, profissionais como
enfermeiros e médicos, que adotam
ortostatismo por muitas horas do dia,
apresentam risco ocupacional de desenvolver

varizes em MMII (Lima D. C(1)).

Prevalência de Varizes de membros inferiores em 
profissionais de saúde 

Objetivo
Apresentar, de acordo com evidências
científicas atuais, a prevalência de varizes de
membros inferiores em médicos e enfermeiros
relacionada às condições de trabalho e emprego
nos serviços de saúde. .

Resultados

Myeong-Ja Yun(3) demonstrou que a presença
de refluxo venoso no Doppler ultrassonográfico
era mais prevalente em enfermeiras com ≥ 4
horas diárias em pé (OR = 2,80, IC 95% (1,08-
7,254)), sendo o maior grupo de enfermeiras
afetadas as de sala de operação (36,4%). A

dissertação de Araujo F. M.(4) , destaca a
necessidade absoluta de ortostatismo estático
em procedimentos cirúrgicos. Essa menção
reitera que a postura adotada por médicos
cirurgiões, durante horas, é muito prejudicial à
circulação sanguínea, além causadora de dores
ortopédicas.
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Metodologia
Revisão bibliográfica da literatura buscada por 
meio de filtros avançados no Pubmed.

Dentro dos riscos ocupacionais aos quais estão
sujeitos os profissionais de saúde, as varizes de
MMII se enquadram nos riscos ergonômicos.

Em estudo transversal de Saemi Jung(2) , foi
demonstrado que 87% dos profissionais de
grupos ocupacionais que adotam ortostatismo
por longos período apresentavam varizes.
Dentre os profissionais dessa categoria, os
profissionais de saúde representavam 5,16%
dos homens e 9,94% das mulheres, em amostra
de 100.000.
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Gráfico 1. Número de pacientes com varizes, por 100 mil 
indivíduos, por posição mais adotada no trabalho.
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(Medeiros J.(5)).


