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SPITALUL CLINIC COLENTINA – Dermato-Venerologie 
 

PROTOCOL DE DIAGNOSTIC ŞI TRATAMENT 
 
 
AFEC IUNE:  INSUFICIENŢA VENOASĂ CRONICĂ A MEMBRELOR INFERIOARE 
SEC II:  DERMATOLOGIE II 
DIAGNOSTIC: Clinic si paraclinic 
 Anamneza (camera de gardă /cabinet individual) 
 Examen local (camera de gardă/ cabinet individual) 
 
Criterii de internare : 
 Insuficienţă venoasă cronică stadiile CEAP 5,6 
 Celulită asociată ulcerului de gambă 
 Dermatită de contact recurentă asociată ulcerului de gambă de cauză venoasă 
 Management defectuos în terapia durerii asociate IVC 
 
Explorări diagnostice (altele decât analizele uzuale): 
 Examen bacteriologic (atunci când este necesar /în funcţie de fiecare caz în parte). 
 Ecografie Doppler venoasă a membrelor inferioare (vezi Ambulatorul Spitalului Clinic 
Colentina şi Clinica Cardiologie Sp.Clinic Colentina) 
 Oscilometrie  
 
Clinic: clasificarea CEAP 
1. Pacienţi cu Insuficienţă Venoasă Cronică stadiul CEAP COs 

 pacienţi fără semne palpabile sau vizibile de Insuficienţă Venoasă Cronică dar cu 
simptome caracteristice: durere, senzaţie de picior greu, senzaţie de picior umflat, crampe 
musculare, prurit, iritaţii cutanate şi oricare alte simptome atribuabile Insuficienţei 
Venoase Cronice. 

 
2. Pacienţi cu Insuficienţă Venoasă Cronică stadiul CEAP C1 

 pacienţi cu telangiectazii (venule intradermice confluate şi dilatate cu diametrul mai mic 
de 1 mm) sau vene reticulare (vene subdermice dilatate, cu diametrul între 1 şi 3 mm, 
tortuoase). 

 
3. Pacienţi cu Insuficienţă Venoasă Cronică stadiul CEAP C2 

 pacienţi cu vene varicoase - dilataţii venoase subcutanate mai mari de 3 mm diametru în 
ortostatism. Acestea pot să implice vena safenă, venele tributare safenei sau venele 
nonsafeniene. Au cel mai frecvent un aspect tortuos. 
 

4. Pacienţi cu Insuficienţă Venoasă Cronică stadiul CEAP C3 
 pacienţi cu edeme - definite ca şi creşterea perceptibilă a volumului de fluide la nivelul 

pielii şi ţesutului celular subcutanat, evidenţiabil clinic prin semnul godeului. De cele mai 
multe ori edemul apare în regiunea gleznei dar se poate extinde la picior şi ulterior la 
nivelul întregului membru inferior. 
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5. Pacienţi cu Insuficienţă Venoasă Cronică stadiul CEAP C4 

 C4a: 
 Pigmentaţie - colorarea brun închis a pielii datorită extravazării hematiilor. Apare cel mai 

frecvent în regiunea gleznei dar se poate extinde către picior, gambă şi ulterior coapsă. 
 Eczemă: dermatita eritematoasă care se poate extinde la nivelul întregului membru 

inferior. De cele mai multe ori este localizată în apropierea varicelor dar poate apărea 
oriunde la nivelul membrului inferior. Este cel mai frecvent consecinţa Insuficienţei 
Venoase Cronice, dar poate să fie şi secundară tratamentelor locale aplicate. 

 C4b - pacienţi care prezintă: 
 Lipodermatoscleroză: fibroza postinflamatorie cronică localizată a pielii şi ţesutului 

celular subcutanat, asociată în unele cazuri cu contractură a tendonului Ahilean. Uneori 
este precedată de edem inflamator difuz, dureros. Este un semn al Insuficienţei Venoase 
Cronice foarte avansate. 

 Atrofie albă: zone circumscrise de tegument atrofie, uneori cu evoluţie circumferenţială, 
înconjurate de capilare dilatate şi uneori de hiperpigmentare. 
 

6. Pacienţi cu Insuficienţă Venoasă Cronică stadiul CEAP C5, 6 
 C5 - ulcer venos vindecat 
 C6 - ulcer venos activ - leziune ce afectează tegumentul în totalitate, cu substanţa care nu 

se vindecă spontan. Apare cel mai frecvent la nivelul gleznei. 
 
TRATAMENT: 
Tratamentul Insuficienţei Venoase Cronice este complex, corespunzător stadiului bolii şi include 
terapie medicamentoasă (sistemică sau locală), terapie compresivă, terapie locală a ulcerului 
venos, scleroterapie, terapie endovasculară şi tratament chirurgical. 
 
1. Pacienţi cu Insuficienţă Venoasă Cronică în stadiul CEAP Cos 
Modalităţi terapeutice: 
 schimbarea stilului de viaţă; 
 tratament sistemic (ambulator): diosmina (450 mg) + hesperidina (50 mg) micronizată sau 
diosmina (600mg) 
 contenţie elastică în funcţie de fiecare caz în parte – ciorap elastic adaptat pacientului 
(cumpărat de către pacient din farmaciile/magazinele specializate). 
 
2. Pacienţi cu Insuficienţă Venoasă Cronică în stadiul CEAP C1 
Modalităţi terapeutice: 
 schimbarea stilului de viaţă; 
 tratament sistemic (ambulator): diosmina (450 mg) + hesperidina (50 mg) micronizată sau 
diosmina (600mg)  
 contenţie elastică în funcţie de fiecare caz în parte – ciorap elastic adaptat pacientului 
(cumpărat de către pacient din farmaciile/magazinele specializate). 
 
3. Pacienţi cu Insuficienţă Venoasă Cronică în stadiul CEAP C2 
Modalităţi terapeutice: 
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 schimbarea stilului de viaţă; 
 tratament sistemic (ambulator): diosmina (450 mg) + hesperidina (50 mg) micronizată sau 
diosmina (600mg)  
 contenţie elastică în funcţie de fiecare caz în parte – ciorap elastic adaptat pacientului 
(cumpărat de către pacient din farmaciile/magazinele specializate). 
 
4. Pacienţi cu Insuficienţă Venoasă Cronică în stadiul CEAP C3 
Modalităţi terapeutice: 
 schimbarea stilului de viaţă; 
 tratament sistemic (ambulator) : diosmina (450 mg) + hesperidina (50 mg) micronizată 
sau diosmina (600mg)  
 contenţie elastică în funcţie de fiecare caz în parte – ciorap elastic adaptat pacientului 
(cumpărat de către pacient din farmaciile/magazinele specializate). 
 
5. Pacienţi cu Insuficienţă Venoasă Cronică în stadiul CEAP C4 
Modalităţi terapeutice: 
 schimbarea stilului de viaţă; 
 tratament sistemic (ambulator): diosmina (450 mg) + hesperidina (50 mg) micronizată sau 
diosmina (600mg)  
 contenţie elastică în funcţie de fiecare caz în parte – ciorap elastic adaptat pacientului 
(cumpărat de către pacient din farmaciile/magazinele specializate). 
 tratament topic local (dermatocorticoizi). 
 
6. Pacienţi cu Insuficienţă Venoasă Cronică în stadiul CEAP C5, 6 
Modalităţi terapeutice: 
 schimbarea stilului de viaţă; 
 tratament sistemic: diosmina (450 mg) + hesperidina (50 mg) micronizată sau diosmina 
(600mg)-în limita stocului disponibil; 
 contenţie elastică în funcţie de fiecare caz în parte – ciorap elastic adaptat pacientului () 
 tratament topic local*; 
 tratament antibiotic sistemic** 
 pansamente hidroactive (în limita stocului disponibil) 
 laser de joasă putere (LLLT)  
------------ 
*) Tratamentul topic local va fi ales în concordanţă cu fiecare caz în parte (ex. antibiotice topice, 
coloranţi). 
**) Tratamentul antibiotic local este de evitat datorită riscului de selectare a unei flore bacteriene 
rezistente sau plurirezistente la antibiotice. Se recomandă administrarea de antibiotice sistemice 
în prezenţa unor dovezi bacteriologice de infecţie tisulară. 
 
 
 
 


