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Resumo: A Hipertensão Arterial Sistêmica e o Diabetes Mellitus do tipo 2 são duas afecções crônicas de caráter 

multifatorial que prejudicam a qualidade de vida dos indivíduos acometidos e oneram o sistema público de saúde 

por conta das possíveis complicações e altas taxas de internamento. Além disso, mudanças de estilo de vida 

como por exemplo exercício físico, redução do peso ponderal e adequação da dieta são medidas não 

farmacológicas que promovem e previnem tais doenças. Portanto, a presente atividade extensionista encontra sua 

relevância na orientação e promoção de saúde. Foram realizadas as leituras pressóricas e glicêmicas de 

servidores da agência de Uvaranas da Cooperativa de Crédito Sicredi e após isto estes foram orientados quanto 

aos resultados obtidos e sobre as medidas não farmacológicas de promoção de saúde. Concluiu-se que são 

necessárias atividades que promovam a orientação da comunidade quanto a importância de valorizar as medidas 

não farmacológicas no controle e prevenção das doenças crônicas. 
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NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 

Liga Acadêmica de Terapêutica Médica (LATEM) e Liga Acadêmica de 

Autoimunidade (LAAI). 

PROJETOS VINCULADOS 

Projeto de extensão: Assistência em Saúde no Sicredi.  

PÚBLICO-ALVO  

O público alvo das ações extensionistas da Liga Acadêmica de Terapêutica Médica 

(LATEM) e da Liga de Autoimunidade (LAAI) é a comunidade acadêmica do curso de 

medicina e os funcionários da agência Uvaranas da Cooperativa de Crédito Sicredi. 

 
1 Acadêmico; Universidade Estadual de Ponta Grossa; Medicina / brunodinizbatista19@gmail.com. 
2 Professora coordenadora; Universidade Estadual de Ponta Grossa; Departamento de Medicina / 

fmansani@uepg.br. 
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MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

O município que sediou o evento é a cidade de Ponta Grossa - PR. 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

Agência de Uvaranas da Cooperativa de Crédito Sicredi. 

JUSTIFICATIVA 

A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é uma condição clínica multifatorial 

caracterizada pelos níveis pressóricos elevados de forma sustentada com a Pressão Arterial 

Sistólica (PAS) superior ou igual a 140mmHg e a Pressão Arterial Diastólica (PAD) maior ou 

igual 90mmHg (MALACHIAS, Marcus Vínicius Bolívar et al.; 2016). A HAS atinge 

aproximadamente 32,5% da população adulta brasileira, o que corresponde a 36 milhões de 

indivíduos expostos às sequelas desta comorbidade (MALACHIAS, Marcus Vínicius Bolívar 

et al.; 2016). Esta afecção é responsável por cerca de 50% das causas de óbito em paciente 

com doenças cardiovasculares (AVE, IAM, DAP, IC). Estima-se que entre os anos de 2006 e 

2015 o impacto financeiro por conta da perda da capacidade produtiva da população brasileira 

tenha sido entorno de US$ 4,18 bilhões (CUNHA, Carlos Eduardo Figueiredo et al; 2019). 

Além disso, a HAS está associada a distúrbios metabólicos, alterações funcionais e 

estruturais de órgãos-alvo, resistência periférica a insulina, dislipidemia, obesidade abdominal 

e Diabetes Mellitus tipo 2 (DM) (MALACHIAS, Marcus Vínicius Bolívar et al.; 2016). A 

hipertensão arterial é 2,4 vezes mais frequente nos indivíduos com diabetes, chegando a ser 

3,8 vezes maior nos indivíduos com menos de 44 anos de idade (SOCIEDADE BRASILEIRA 

DE DIABETES; 2014). 

O Diabtes Mellitus do tipo 2 é uma entidade nosológica caracterizada por um 

distúrbio metabólico determinado por hiperglicemia persistente, advinda da insuficiente 

produção ou a não produção do hormônio insulina o qual é produzido pelas células beta-

pancreática (SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES; 2014). Ademais, a hiperglicemia 

sustentada determina complicações micro e macrovasculares como por exemplo 

arterosclerose, doença arterial coronariana, acidente vascular encefálico e entre outras 

(SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES; 2014). Pondera-se que o DM atinja 

aproximadamente 415 milhões de indivíduos mundialmente, além disso, sendo responsável 

por 55% dos gastos com hospitalização na Europa e 44% nos Estados Unidos da América 
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(EUA) pois indivíduos com DM hospitalizam-se mais e para afecções iguais quando 

comparado com pessoas saudáveis despendem mais dias de hospitalização por conta das 

complicações da doença (SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2014; MORAES, 

Juliano Teixeira et al, 2018). 

Ambas as doenças crônicas já mencionadas são passíveis de controle de dano quando 

já estabelecidas através de medidas farmacológicas e não farmacológicas (MALACHIAS, 

Marcus Vínicius Bolívar et al.; 2016). As medidas não farmacológicas como por exemplo 

exercício físico em torno de 150 minutos divididos entre os dias da semana respeitando as 

limitações individuais, dieta alimentar aos moldes da DASH e perda ponderal de peso são 

necessárias para promover uma boa qualidade de vida (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

DIABETES; 2014). 

Portanto, discutir, informar e orientar a população bem como preparar os acadêmicos 

de medicina para a prática em educação em saúde é de extrema necessidade. Tendo em vista 

que a HAS e o DM são altamente prevalentes, onerosos para o Sistema Único de Saúde (SUS) 

e debilitante ao indivíduo portador a realização desta ação extensionista torna-se de 

impreterivelmente necessária. 

OBJETIVOS 

Objetivos Gerais: 

O objetivo deste trabalho foi o de conscientizar a população a respeito da 

importância dos cuidados de saúde, fornecendo dados sobre hipertensão, diabetes e doenças 

reumatológicas e autoimunes, levando conhecimento médico para os trabalhadores da 

Agência de Uvaranas da Cooperativa de Crédito Sicredi.  

METODOLOGIA 

Primeiramente, buscou-se na literatura científica respaldo teórico para a realização 

do evento. Serviram como suportes teóricos a 7ª Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial da 

Sociedade Brasileira de Cardiologia e a Diretriz Brasileira de Diabetes 2013-2014 da 

Sociedade Brasileira de Diabetes. Após realizada a leitura e discussão do material entre os 

acadêmicos, estes foram treinados para aferir a pressão arterial de acordo com o protocolo da 

Sociedade Brasileira de Cardiologia e realizar o teste de glicemia por punção digital. Bem 
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como também, foram esclarecidas as dúvidas quanto a interpretação dos resultados obtidos 

com as leituras pressóricas e glicêmicas. 

Os acadêmicos realizaram a aferição da pressão arterial sistêmica dos servidores da 

agência de Uvaranas da Cooperativa de Crédito Sicredi em ambos os membros superiores na 

posição ortostática. Além disso, efetuaram a leitura glicêmica dos funcionários da agência. 

Então, foram explanadas de maneira didática pelos acadêmicos os conceitos de 

Hipertensão Arterial Sistêmica e Diabetes Mellitus tipo 2. Assim como, as complicações 

advindas destas afecções. Enfatizou-se, também, maneiras profiláticas e de controle destas 

doenças como mudança do estilo de vida, alteração da dieta, realização de exercício físico e 

manutenção da terapêutica medicamentosa nos indivíduos que já eram portadores de HAS e 

DM. 

RESULTADOS 

O evento foi bem recebido pela comunidade. Os acadêmicos realizaram a aferição da 

pressão arterial (IMAGEM 1) bem como a leitura glicêmica dos servidores da agência 

bancária. Além disso, os resultados obtidos com as leituras pressóricas e glicêmicas foram 

esclarecidos e os indivíduos com valores alterados de pressão arterial e glicemia foram 

orientados a buscar auxílio médico (IMAGEM 2). 

Ainda também, os acadêmicos procuraram salientar as medidas não farmacológicas 

de promoção e prevenção em saúde. Enfatizou-se as mudanças do estilo de vida, adequação a 

dieta DASH como preconiza a 7ª Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial, realização de 

exercício físico regularmente em torno de 150 minutos por semanas como ambas as diretrizes 

consultadas orientam e foram esclarecidas as dúvidas pertinentes a cada item anteriormente 

mencionado.  

Além disso, foram propostos novos eventos com o apoio da Cooperativa Sicredi para 

comunidade cooperada e servidores. 

FOTOS 
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Figura 1 – Aferição da pressão arterial 

 

Legenda: Observa-se os acadêmicos de medicina aferindo a pressão arterial dos servidores da agência bancária 

do Sicredi conforme o protocolo preconizado pela 7ª Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial. 

Figura 2 – Orientação em saúde 

 

Legenda: Verifica-se os extensionistas orientando os servidores da agência bancária Sicredi 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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A Hipertensão Arterial Sistêmica e o Diabetes Mellitus do tipo 2 são duas doenças 

crônicas de causas multifatoriais que acarretam prejuízo a qualidade de vida das pessoas. 

Além disso, oneram o sistema público de saúde por conta das frequentes hospitalizações 

decorrentes de suas complicações e da perda produtiva dos trabalhadores brasileiros. Apesar 

disso, ambas as comorbidades são preveníveis o que torna esta atividade extensionista 

extremamente relevante pois a partir da orientação e educação em saúde dos indivíduos é 

possível romper o ciclo da história natural destas doenças. 

As Ligas Acadêmicas atuam com o objetivo de levar a comunidade em geral 

informações científicas e de saúde a fim de prover a melhoria de qualidade de vida desta.  

Assim, os acadêmicos envolvidos nas ações aprimoram seus conhecimentos e treinam as suas 

habilidades de atenção e atendimento à comunidade. 

A partir desta ação, foram planejadas novas atividades no sentido de orientar e 

educar a população sobre a história natural das doenças crônicas e como evita-las através da 

mudança do estilo de vida e adequação da dieta alimentar. 

APOIO 

Universidade Estadual de Ponta Grossa - UEPG, Setor de Ciências Biológicas e da 

Saúde - SEBISA, Departamento de Medicina - DEMED, Sicredi. 
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