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RESUMO – Introdução: O aumento da prevalência das doenças vasculares periféricas (DVPS) no 
Brasil está relacionado ao atual estilo de vida da população, o qual inclui sedentarismo, tabagismo e 
obesidade como principais fatores de risco. A maior parte das DVPS podem ser diagnosticadas 
clinicamente, desde que exista um bom diálogo entre o médico e o paciente e que haja também um 
exame físico minucioso. Objetivos: O projeto de extensão tem como objetivo integrar os acadêmicos 
do curso de medicina (1º e 2º anos) aos pacientes atendidos no ambulatório de angiologia 
proporcionando aos mesmos a verdadeira prática médica, além de garantir o aperfeiçoamento do 
método clínico e da relação médico-paciente, incluindo a familiarização dos conceitos fisiopatológicos 
e das opções terapêuticas da angiologia. Metodologia: Os acadêmicos acompanham semanalmente 
o ambulatório de angiologia da Santa Casa de Misericórdia de Ponta Grossa. Eles realizam a 
anamnese completa, assistem as discussões de caso da equipe e discutem a melhor intervenção 
terapêutica para cada paciente, levando em conta detalhes coletados durante o exame clínico. Os 
alunos participam de palestras e seminários, debatendo sobre a prevenção das DVPS, e opinando na 
formulação de hipóteses diagnósticas e no planejamento terapêutico, para a obtenção do melhor 
prognóstico. Resultados: O projeto extensionista proporciona crescimento profissional e científico 
aos estudantes, como também benefícios para a comunidade de Ponta Grossa e Campos Gerais. 
São atendidos pelos residentes e acadêmicos em média 100 pacientes por semana, trazendo maior 
agilidade ao ambulatório, máxima integração entre médicos, acadêmicos, residentes e pacientes e 
consequentemente contribui de forma decisiva para a humanização do atendimento médico. Apoio:  
Fundação Araucária – Governo do Estado do Paraná – Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino 
Superior.  
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