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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 por objetivo efetuar o 

atendimento a pacientes na área de Angiologia do hospital supracitado e, subsequente elaborar um banco de 

dados, para base de pesquisas e estratégias de prevenção de promoção da saúde. Destaca-se entre as doenças 

mais frequentes a insuficiência venosa crônica e o diabetes melittus do tipo 2. Através do projeto foram 

acompanhados 48 pacientes durante o ano de 2019, além de mais de 293 atendimentos prestados à população em 

locais públicos desde 2017.  
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PÚBLICO-ALVO  

Pacientes seguidos em atendimento ambulatorial pelo serviço de angiologia e 

cirurgia vascular do Hospital Universitário Regional Wallace Thadeu de Mello e Silva - Ponta 

Grossa (PR), além de integrantes presentes em palestras à comunidade, como escolas e pontos 

urbanos, e cursos de capacitação oferecidos aos acadêmicos extensionistas.  

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Município de Ponta Grossa – PR.  

LOCAL DE EXECUÇÃO 

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) é hoje uma das doenças crônicas que mais levou a morte em 

todo mundo, chegando há 5,2 milhões de óbitos ao redor do globo no ano de 2015. Somente 

na América do Sul e Central, em 2015, a doença afetou 82 milhões de pessoas (19,3% do total 

mundial), sendo a variante tipo 2 a mais comum, com até 95% de todos os casos. Tendências 

apontam para um acréscimo de incidência, atribuído ao envelhecimento populacional, padrão 

alimentar e diminuição da atividade física, dentre outros (GLOVACI; FAN; WONG, 2019). 

Em função deste avanço, estimativas apontam que os custos em saúde provenientes da doença 

saltem de US $ 727 bilhões em 2017 para US $ 776 bilhões em 2045 (PEDRON et al., 2019).  

Devido a sintomatologia branda nos primeiros anos, metade dos portadores do DM 

tipo 2 acabam por se deparar com suas complicações antes mesmo do diagnóstico da doença. 

Complicações estas, que resultam em doenças cardiovasculares como a doença vascular 

periférica, mais comum e presente em até 16% dos casos, seguida pela insuficiência cardíaca 

e o infarto agudo do miocárdio (GLOVACI; FAN; WONG, 2019).   
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Compreendendo as desordens vasculares periféricas, o pé diabético é uma das 

complicações crônicas do DM, cujas características são, lesões tegumentares devido 

alterações vasculares, neurológicas e infecciosas, que se não identificadas e tratadas 

precocemente levam ao comprometimento funcional e até mesmo a amputação do membro. 

Com isso, o pé diabético contribui para um declínio na qualidade de vida, perda de 

produtividade e sofrimento pessoal. Dado seu impacto socioeconômico, muitos países 

investem em programas de prevenção as complicações do DM, afim da redução de sua 

incidência. Desfechos graves, como amputações, podem ser evitados com um atendimento 

simples e de baixo custo, evidenciados com a redução de até 85% destes quando cuidados 

preventivos são bem aplicados (PEDRON et al., 2019; TARGINO et al., 2016).  

Aliando-se as complicações vasculares impostas pelo diabetes, ou com aparecimento 

isolado, a insuficiência venosa crônica (IVC) está entre as principais patologias vivenciadas 

no atendimento em angiologia. Tal doença, assim como o DM, apresenta evolução silenciosa 

e é responsável por até 90% de todas as úlceras de membro inferior, sendo uma das 50 

principais doenças responsáveis pelo afastamento do ambiente de trabalho (FRANÇA; 

TAVARES, 2003).  

Devido a gênese multifatorial, porém com fatores de risco em comum, pacientes 

acometidos por tais desordens beneficiam-se do acompanhamento muitiprofissional, o qual 

proporciona subsídios no cuidado primário no que diz respeito a prevenção da doença, 

aprimorando o tratamento e promovendo a saúde e educação populacional (TARGINO et al., 

2016). Sendo assim, o presente trabalho destaca o perfil clínico do paciente acometido pelas 

complicações do diabetes mellitus, em especial o pé diabético, no ambiente hospitalar, 

objetivando ressaltar a necessidade da implementação de programas de promoção a saúde.  

OBJETIVOS 

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

dirigidos aos pacientes dentro da especialidade de Angiologia e Cirurgia Vascular, bem como 

traçar um banco de dados acerca do perfil clínico do paciente com pé diabético, como 

ferramenta para o desenvolvimento de estratégias de prevenção e promoção à saúde.  

METODOLOGIA 
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 A atividade extensionista em questão dividiu-se em blocos de estudos, comtemplando 

atividades realizadas por acadêmicos de medicina do 1° ao 6° ano, no setor de angiologia e 

cirurgia vascular do Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais. Na abordagem aos 

pacientes realizou-se a anamnese minuciosa atentando-se para a presença de fatores, 

comorbidades associadas, terapêutica implementada, dentre outros.  

Para o exame físico, enfatizou-se o exame neurológico destes pacientes.  Utilizou-se 

monofilamentos de Semmes-Weinstein (MSW) de 10g para a avaliação da sensibilidade tátil 

dos membros inferiores. Através da distribuição de 10 pontos na região plantar dos pés, sendo 

estes 1 pontos para cada pododáctilo, 3 para os metatarsos, 1 no médio pé e 1 no calcanhar, 

realizou-se estimulo de pressão com o monofilamento levemente curvado, com duração média 

de 1 a 2 segundos, tomando como resultado a presença ou não da sensibilidade descrita pelo 

paciente. Já para a sensibilidade vibratória, utilizou-se um diapasão de 128 Hz 

perpendicularmente a pele da cabeça do primeiro metatarso e no maléolo medial, 

comparando-se a sensação descrita, com a sensação evidenciada posteriormente no estiloide 

do rádio em uma das mãos. Ambos os testes foram realizados duas vezes, sem que os 

pacientes observassem os exames para evitar vieses de resultados. Foram considerados 

neuropatada, pacientes com os exames descritos alterados.  

A presença de arteriopatia foi avaliada com o auxílio de um doppler vascular portátil, 

analisando-se os pulsos pediosos e tibiais posteriores, a partir do padrão do fluxo apresento. 

Considerou-se arteriopatas os pacientes com fluxo bifásico, monofásico ou a ausência de 

fluxo. Por fim, dados como procedimentos de desbridamentos cirúrgicos realizados e 

amputações, foram coletados através da análise de prontuários.  

Quanto a presença de demais disfunções vasculares em atendimentos em locais 

públicos, a estratificação sobre a presença de IVC (insuficiência venosa crônica), foi clínica. 

Esta tem base a descrição do diâmetro venoso, adotando-se o nome de classificação CEAP. 

Sendo que perante esta as IVC pode ser descrita como: C0 – doença sem sinais visíveis e/ou 

palpáveis; C1 – presença de telangiectasias; C2 – presença de veias varicosas; C3 – presença 

de edema, associado as classificações anteriores (C1 e/ou C2); C4 – alterações tróficas na pele 

e/ou tecido subcutâneo decorrentes da ICV; C5 – úlcera venosa cicatrizada e C6 – úlcera 

venosa ativa ou aberta (BOISSEAU et al., 2006). Como conduta, foram realizadas orientações 
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sobre a doença, como realização de exercícios físicos, com destaque aos relacionados a 

musculatura da panturrilha e terapia compressiva com meia elástica ¾. Nesta última, o grau 

de compressão variou conforme a gravidade da doença, sendo para telangiectasias (C1) a 

prescrição de meias de média compressão (10-20 mmHg) e para telangiectasias/varizes e 

edema (C2 à C3) meias de média compressão (30-40 mmHg) (SILVA et al., 2005).  

RESULTADOS 

  Em nossa casuística, parente anamnese e exame físico em ambiente hospitalar, foram 

selecionados 48 pacientes para compor a amostra, 37 (77,08%) pacientes do sexo masculino, 

e 11 (22,91%) pacientes do sexo feminino.  

Em relação ao tratamento clínico do DM, apenas 5 pacientes (10,41%) não faziam 

tratamento algum. E dentre os 43 pacientes que faziam tratamento, 19 (44,18%) faziam 

tratamento apenas com hipoglicemiantes orais, 14 (32,55%) apenas com insulinoterapia, e 9 

(20,9%) faziam terapia combinada (insulinoterapia associada aos hipoglicemiantes orais). 

Com relação às complicações da diabetes, a mais frequente foi a retinopatia diabética, 

identificada em10 casos (23,25%), seguida pela neuropatia observada em 8 casos (18,60%), a 

arteriopatia em 6 casos (13,95%), a Nefropatia foi observada em 3 (6,97%), e a coronariopatia 

em 4,6%. Episódios de hipoglicemia foram relatados por 4 pacientes (8,33%), enquanto 

episódios hiperglicemiantes, como o coma hiperosmolar e cetoacidose diabética foram 

relatados por apenas 2 (4,16%) pacientes cada. No que diz respeito aos fatores de risco 

associados, podemos citar o tabagismo e a hipertensão arterial sistêmica, respondendo por 23 

(52,08%) e 26 (54,16%) dos pacientes respectivamente. 

Dos 48 pacientes, 32 (66,6%) apresentaram alguns sinais de infecção. Dentre estes, 29 

(60,41%) tiveram de ser submetidos a amputações menores, 8 (16,6%) a amputações maiores, 

e 5 (10,41%) foram a óbito. Dentre os pacientes sem infecção, 16 (33,3%) sofreram 

amputações menores, 7 (14,5%) amputações maiores, sendo que nenhum evoluiu a óbito. 

Comtemplando os dados obtidos na pesquisa, evidenciou-se a necessidade de 

realização de atividades para promoção à saúde, tendo-se realizado também o atendimento de 

293 pessoas em locais públicos com doenças do aparelho vascular desde 2017, 
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implementando-se terapêuticas visando retardar estágios mais avançadas da doença, por meio 

de medidas supracitadas na metodologia do presente trabalho. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O projeto extensionista desenvolvido busca associar o aprendizado desenvolvido 

através de pesquisas e o bem-estar do paciente, valorizando como uma ferramenta de 

promoção da saúde. Visto pela disponibilização de dados para o desenvolvimento de medidas 

de prevenção eficazes e de impacto, com o intuito de atender ainda mais a comunidade e 

conhecer a realidade local. Além de agregar conhecimento cientifico para a comunidade 

acadêmica em anais de extensão a nível regional, nacional e congressos diversos, e permitir a 

publicação de pesquisas vinculadas e este em revistas nos últimos 3 anos. Sendo assim, a 

continuidade e ampliação do programa se faz necessário, dando amparo a suas metas de 

ensino no meio acadêmico, bem como reforçar positivamente atendimento à população.  

APOIO 

Universidade Estadual de Ponta Grossa. 
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