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

Vascular do Hospital Universitário Regional Wallace Thadeu de Mello e Silva’ tem por função realizar o 

atendimento e acompanhamento de pacientes no setor de Angiologia e Cirurgia Vascular do hospital supracitado 

e, posteriormente produção de um banco de dados, por meio de uma metodologia bem determinada, para 

pesquisas e permitir o rastreamento das doenças de maior prevalência na área e elaboração de ações de promoção 

e prevenção a saúde junto á comunidade para retardar a manifestação dessas doenças. As principais destacam-se 

a Insuficiência venosa crônica e a diabetes mellitus tipo dois. Foram realizados 30 atendimentos de pacientes 

internados na ala de cirurgia vascular e analisados os seus prontuários, possibilitando a produção de várias 

pesquisas para aprimorar a terapêutica empregada. É importante salientar que por intermédio desse projeto já se 

efetuou inúmeras pesquisas através de suas ramificações com mais de 200 atendimentos em locais públicos 

como no terminal central, parque ambiental da cidade de Ponta Grossa e em escolas do mesmo município. 

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

A insuficiência venosa crônica (IVC) é uma afecção comum na prática clínica e a mais 

frequente no mundo ocidental. Sua importância econômica e seu grande impacto social são 

conhecidos, levando o indivíduo a reduzir a produtividade e a qualidade de vida (FRANÇA, 

TAVARES, 2003) (MAIA, et al., 2010), (LEAL, MANSILHA, 2010) (WU, LIU, LAO, 

2019).   

A IVC é geralmente é mais prevalente em mulheres do que em homens e apresenta um 

aumento global significante, devido ao envelhecimento da população e a presença de fatores 

de risco como as doenças crônicos degenerativas (ÖZDEMIR, SURMELI, 2017) (WU, LIU, 

LAO, 2019).   

As manifestações clínicas associadas ou não a sintomatologia da IVC (dor, câimbras, 

prurido, sensação de peso nas pernas e queimação), são fatores limitantes nas atividades 

diárias, no desempenho funcional e trazem alterações na percepção do estado de saúde. 

Portanto, é importante ressaltar a avaliação e mensuração da qualidade de vida dos pacientes 

com IVC, por meio de instrumentos específicos que permitem tanto uma visão orgânica da 

doença, quanto funcional e psicológica (LEAL, MANSILHA, 2010) (MOURA, et al., 2011). 

A qualidade de vida (QV) quando avaliada por instrumentos específicos comparada 

com os instrumentos genéricos apresentam maior sensibilidade nos detalhes e particularidades 
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da patologia e nos efeitos de tratamentos, abordando os impactos da doença na QV e no 

estado de saúde (MCDANIEL, et al., 2000) (LEAL, MANSILHA, 2010). 

De tal forma o presente trabalho destaca-se as principais complicações da diabetes 

mellitus tipo dois em ambiente hospitalar, com o objetivo de ressaltar a necessidade de 

implementação de programas de promoção a saúde. 

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, trabalhos desenvolvidos, ressaltando, as principais complicações de doenças 

dentro do serviço de angiologia e cirurgia vascular.  

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. Pelo fato de existirem poucos questionários 

específicos para avaliar a qualidade de vida em pacientes com IVC e a maioria deles 

descuidar da avaliação funcional, psicológica e social da doença, foi desenvolvido o VEINES-

QoL/Sym (Venous Insufficiency Epidemiological and Economic Study – Quality of 

life/Symptom), que é baseado no questionário SF-36. Este instrumento é específico para 

avaliação da QV na doença vascular periférica, principalmente trombose e estágios mais 

avançados de IVC (MOURA, et al., 2011). 

O VEINES foi desenvolvido num estudo prospectivo multicêntrico internacional no 

Canadá e Bélgica, que avaliou os resultados clínicos, a qualidade de vida, os custos e o uso de 

serviços de saúde de indivíduos com IVC. A versão original na língua inglesa do instrumento, 

apresenta boas propriedades clinimétricas, metodologia simples, baixo custo, replicável 

(LEAL, MANSILHA, 2010), (MOURA, et al., 2011), (MIGDALSKI, KUZDAK, 2015). 

O questionário VEINES-QOL/Sym na versão original é um questionário autoaplicável 

com 26 itens que medem os impactos dos sintomas na QV a partir da perspectiva do paciente 
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nas últimas quatro semanas. Dez questões relacionados aos sintomas (questões 1 e 7), nove ao 

desempenho das atividades de vida diária (questões 4, 5 e 6), um ao horário do dia que os 

sintomas são mais intensos (questão 2), um às alterações ocorridas com relação à doença no 

último ano (questão 3) e cinco ao impacto psicológico (questão 8) (MOURA, et al., 2011), 

(MÈAN et al., 2014).  

O instrumento produz dois escores, o VEINES-QOL (questões 1, 3, 4, 5, 6, 7 e 8) com 

a estimativa do impacto da IVC na QV e o VEINES-Sym (questões 1 e 7) com os sintomas 

(pernas pesadas, dores nas pernas, inchaço, cãibras noturnas, calor ou sensação de queimação, 

pernas inquietas, latejante, coceira e sensação de formigamento) decorrentes da doença. As 

respostas são avaliadas em uma escala de resposta Likert, sendo que escores mais altos 

indicam melhores desfechos (MOURA, et al., 2011), (MÈAN et al., 2014).  

A questão 2 fornece apenas informações descritivas e por isso não é pontuado e a 

questão 4a foi desconsiderada se a resposta fosse eu não trabalho (MOURA, et al., 2011), 

(MÈAN et al., 2014). 

O cálculo dos escores do VEINES QoL/Sym seguem alguns passos como inversão dos 

valores dos escores das questões 3, 6 e 7, cálculo da média e do desvio padrão de cada item, 

transformação dos  escores brutos em escores z (média = 0 e desvio padrão = 1) e cálculo do 

valor do escore individual menos a média da questão dividida pelo desvio padrão. Em seguida 

os escores z médios foram transformados em T-Scores, isto é média = 50 e desvio padrão = 

10, multiplica-se o escore total por 10 e adiciona 50 ao resultado (MOURA, et al., 2011), 

(MÈAN et al., 2014).  

VEINES QoL/Sym NO BRASIL 

O questionário VEINES Qol/Sym foi traduzido e validado no Brasil por Moura et al., 

2011. A tradução e validação foram partes de uma tese de doutorado do Programa de Pós-

Graduação em Ciências da Reabilitação da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia 

Ocupacional da Universidade Federal de Minas Gerais, cujo os objetivos da pesquisa foram 

adaptar transculturalmente o questionário VEINES-QoL/Sym e testar suas propriedades 

clinimétricas, comparar a função dos flexores plantares, amplitude de movimento do 

tornozelo, velocidade da marcha e qualidade de vida entre idosos com e sem IVC e 

determinar as variáveis que podem melhor explicar o desfecho qualidade de vida no grupo 

com doença venosa crônica (MOURA, 2010).  
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RESULTADOS 

Trinta idosos com diagnóstico de DVC com alterações tróficas da derme e tecido 

subcutâneo, úlcera aberta e úlcera cicatrizada e 30 idosos sem DVC inseridos no grupo 

controle. As variáveis físicas (ADM do tornozelo, pico de torque e potência dos flexores 

plantares), funcionais (velocidade da marcha e desempenho nas atividades avançadas de vida 

diária de natureza social) e qualidade de vida (WHOQOL-BREF, WHOQOL-OLD e 

VEINES-QOL/Sym) apresentaram resultados significativamente piores no grupo DVC (p< 

0,05). Baseado nos achados da regressão múltipla apenas os sintomas contribuíram 

significativamente para predizer a QV no grupo DVC (R2 = 0,35, R2 ajustado=0,33; 

p=0,001). 

Os resultados destes estudos mostraram que o questionário VEINES-QoL/Sym versão 

português-Brasil apresenta boas propriedades clinimétricas e é aplicável em nossa população.  

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. 

APOIO 

Fundação Araucária. 
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