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Resumo: O projeto de extensão ‘Acompanhamento dos pacientes do Ambulatório de Angiologia e Cirurgia 

Vascular do Hospital Universitário Regional Wallace Thadeu de Mello e Silva’ tem como objetivo realizar o 

atendimento de pacientes no setor de Angiologia e Cirurgia Vascular do hospital supracitado e, por conseguinte, 

realizar a elaboração de um banco de dados, por meio de uma metodologia minuciosa, para pesquisas e permitir 

um mapeamento das doenças mais prevalentes dentro dessa área e desenvolvimento de ações de promoção à 

saúde junto à comunidade para retardar o aparecimento dessas patologias. Dentre elas há grande ressalva para 

Insuficiência venosa crônica e a diabetes mellitus tipo dois. Vale destacar que por meio desse projeto já foram 

elaboradas inúmeras pesquisas através de suas ramificações com mais de 293 atendimentos em locais públicos 

como terminal central, parque ambiental da cidade de Ponta Grossa, além de escolas do município. No que se 

refere aos pacientes internados no setor de cirurgia vascular, foram realizados 66 atendimentos e analisados os 

seus prontuários, permitindo o desenvolvimento de inúmeras pesquisas para aperfeiçoar a terapêutica 

empregada. 
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Palavras-chave: Extensão. Insuficiência Venosa Crônica. Diabetes mellitus do tipo dois. 

NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 

Acompanhamento dos pacientes do Ambulatório de Angiologia e Cirurgia Vascular do 

Hospital Universitário Regional Wallace Thadeu de Mello e Silva. 

PÚBLICO-ALVO  

Pacientes do município de Ponta Grossa atendidos no ambulatório de angiologia e 

cirurgia vascular do Hospital Universitário Regional Wallace Thadeu de Mello e Silva, além 

de palestras junto à comunidade, dentre elas escolas e cursos de capacitação realizados no 

auditório do Hospital aos acadêmicos de medicina integrantes ao projeto. 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

 Município de Ponta Grossa. 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

No Hospital Universitário Regional Wallace Thadeu de Mello e Silva, por meio do 

ambulatório de Angiologia e Cirurgia Vascular e locais públicos como terminal central, 

parque ambiental e escolas públicas de Ponta Grossa. 

JUSTIFICATIVA 

O diabetes mellitus (DM) e a insuficiência venosa crônica (IVC), dos membros 

inferiores (MMII), possuem grande prevalência no nosso meio e são passíveis de se prevenir 

ou retardar o seu aparecimento. Além do fato da insuficiência venosa crônica (IVC), dos 

membros inferiores (MMII), ser a mais prevalente das doenças venosas (SEIDEL, 2011), 

termo designado para uma grande quantidade de doenças que acometem o sistema venoso. 

Contudo diabetes mellitus (DM) representa um grande desafio para os sistemas de 

saúde. Atualmente, cerca de 12 milhões de pessoas têm diabetes no Brasil (KLAFKE, 2014). 

No qual a doença adquiriu características epidêmicas, constituindo-se, assim, amiúdes e 

críticos problemas de saúde pública (PECORARO, 1990; FRANCO, 1998). Além do mais, 

caso o acompanhamento e/ou tratamento sejam inadequados, o DM evolui para complicações 

crônicas que acabam por limitar a qualidade de vida do paciente e comprometer sua 
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sobrevida. Visto isso, torna-se notável o acompanhamento de tais patologias junto à 

comunidade, permitindo diagnostica-las mais cedo, por meio de atividades de promoção a 

saúde e aperfeiçoar a terapêutica em estágios mais avançados. 

OBJETIVOS 

O objetivo deste trabalho é descrever as atividades realizadas nos serviços em saúde 

dirigidos aos pacientes portadores de doenças dentro da especialidade de Angiologia e 

Cirurgia Vascular, bem como foram realizadas as coletas de dados em ambiente hospitalar, 

locais públicos e os trabalhos desenvolvidos.   

METODOLOGIA 

A atividade extensionista possui vários blocos de estudos, baseada nas atividades 

realizadas pelos acadêmicos no setor de angiologia e cirurgia vascular do Hospital 

Universitário Regional dos Campos Gerais. Na qual realizam anamnese, exame físico, com 

ênfase no exame neurológico, para avaliação da sensibilidade tátil dos membros inferiores, no 

qual se utiliza o monofilamento de Semmes-Weinstein (MSW) de 10g. Através da 

distribuição de 10 pontos na região plantar dos pés, com um ponto para cada pododáctilo, três 

para os metatarsos (cabeças do primeiro, terceiro e quinto metatarsos), um no mediopé e outro 

no calcanhar, realizou-se pressão com o monofilamento levemente curvado em uma duração 

de um a dois segundos, sendo o paciente questionado em cada ponto sobre a presença ou não 

de sensibilidade.  

Para a sensibilidade vibratória, utilizamos um diapasão de 128Hz em posição pendular 

na pele da cabeça do primeiro metatarso e no maléolo medial sendo exame realizado, 

comparada posteriormente com a do processo estilóide do rádio em uma das mãos. Ambos os 

testes realizamos duas vezes e os pacientes não observaram o exame para evitar alteração nos 

resultados.   

Consideramos pacientes neuropatas aqueles com quaisquer alterações nos exames 

descritos. Já a arterioapatia foi avaliada com a utilização de um doppler vascular portátil, 

sendo analisados os pulsos pediosos e tíbiais posteriores dos dois membros inferiores, a partir 

do padrão de fluxo, sendo considerados arteriopatas os pacientes com fluxo bifásico, 
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monofásico ou ausência de fluxo. Por fim, os dados sobre os procedimentos de 

desbridamentos cirúrgicos e amputações foram coletados através dos prontuários. 

A estratificação utilizada, nos atendimentos em locais públicos, referente a 

IVC(insuficiência venosa crônica), foi clínica. No qual são classificados, de acordo, com o 

diâmetro venoso (EKLOF, et al., 2006). Sendo a classificação conhecida como CEAP, no 

qual as varizes podem ser descritas como: C0 que seria a doença venosa sem sinais visíveis ou 

palpáveis; C1 a telangiectasias ou veias reticulares; C2 relacionada a veias varicosas; C3 que 

seria C1 ou C2 com presença de edema; C4 com alterações em pele e tecido subcutâneo 

secundárias a IVC; C5 com úlcera venosa cicatrizada e C6 com úlcera venosa ativa ou aberta 

(EKLOF, et al., 2006). De tal forma, foram repassadas orientações passíveis de ser realizada 

em ambientes domiciliares, em casos mais graves a orientação de procurar UBS (Unidade 

básica de saúde) do seu bairro. Dentre as orientações domiciliares destacam-se a realização de 

exercício físico, qualquer um que possibilite movimentação dos MMII, sobretudo, referente a 

musculatura da panturrilha; terapia compressiva realizadas com uma meia elástica ¾, 

independente do local de acometimento, método que deve ser indicado para todos os 

pacientes com queixas relacionadas às varizes. No qual, as meias elásticas graduadas 

(medicinais) são prescritas relacionando-se o grau de compressão da meia com a gravidade da 

doença varicosa. Para casos de telangiectasias e veias reticulares, prescrevem-se meias 

elásticas de 10 a 20 mmhg de compressão. Já nos casos de veias varicosas, usam-se meias de 

20 a 30 mm Hg e para pacientes com complicações usam-se meias de 30 a 40 mm Hg 

(CASTRO E SILVA et al., 2005; PARTSCH et al., 2006). 

RESULTADOS 

Por meio das ações desenvolvidas nos últimos anos referentes à prevalência de IVC 

(insuficiência venosa crônica), foi possível realizar 293 atendimentos em locais públicos, 

dentre os quais 245 avaliaram sintomatologia, idade, gênero, histórico familiar e pregresso, 

pratica regular de exercícios físicos com a classificação de IVC. Nos ano seguinte inserimos 

um questionário referente à qualidade de vida em pacientes com IVC, além dos dados 

supracitados, com 48 pacientes atendidos demonstrando a importância das medidas 

empregadas no seu dia-dia. 



17º CONEX - Encontro Conversando sobre Extensão na UEPG 

2º EAEX -  Encontro Anual de Extensão Universitária 

Resumo Expandido Modalidade A: “Apresentação de programas, projetos, ações, atividades e pesquisas 

advindas da extensão universitária” 

5 

Em relação à anamnese e exame físico realizados em ambiente hospitalar, dentre os 

66 registros de pacientes em nosso banco de dados, foram estudados 35 pacientes portador de 

pé diabético em internamento hospitalar, sendo avaliadas as lesões, os níveis de amputações e 

os exames laboratoriais de glicemia e cultura. Além da análise de 60 pacientes que realizaram 

amputação, com 30 % (n=18) que foram a óbito, confirmados por telefone no período de 2012 

a 2016, Dentre outros estudos publicados e realizados com o intuito de otimização da 

terapêutica e atendimento. 

Por meio dos dados coletados foi relatada a necessidade de realização de atividades 

para promoção à saúde, através de palestras junto à comunidade, cursos de capacitação para 

acadêmicos, elaboração de folders e atividades em escolas do município. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O projeto associa o aprendizado com pesquisas e o bem estar do paciente, cumprindo 

o seu objetivo de um projeto de extensão. Visto pelas pesquisas já elaboradas com os dados 

coletados e discussões de medidas de impacto desenvolveram ações em locais públicos com o 

intuito de atender ainda mais a comunidade, permitindo conhecer melhor a realidade local. 

Além de agregar ao conhecimento cientifico através de publicações em anais de extensão a 

nível regional, nacional e congressos da área de Angiologia e Cirurgia vascular, além de 

publicações em revistas nos últimos dois anos. De tal forma, continuará ocorrendo ampliação 

do programa e desenvolvendo habilidades para o reforço contínuo das metas e dos objetivos 

dos pacientes. 
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