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Resumo: Em 2018, o evento “Mutirão da Saúde” aconteceu no dia 09 de outubro, com o objetivo de alertar a 

população sobre os cuidados com a saúde. Acadêmicos do curso de Farmácia ficaram responsáveis pela verificação 

da pressão arterial (PA) e glicemia capilar (GC), uma vez que o diabetes mellitus (DM) e a Hipertensão Arterial 

Sistêmica (HAS) são doenças crônicas não transmissíveis monitoráveis e rastreáveis por meio dessas técnicas. 

Foram feitos 880 atendimentos no total (370 na PA e 510 na GC) em pessoas entre 17 e 93 anos. Em relação a PA, 

79,45% das pessoas apresentaram valores dentro do preconizado como referencial. Já no teste de GC, 14,7% 

apresentaram resultados considerados como estado de glicemia de jejum alterada ou tolerância à glicose diminuída, 

enquanto 9,8% apresentaram valores elevados. Dentre as pessoas autodenominadas hipertensas ou diabéticas, 

92,8% souberam informar pelo menos um medicamento que administrava, sendo os mais citados a metformina e 

a losartana. A importância do evento se dá para a população beneficiada por meio das atividades disponibilizadas 

durante o mesmo e também aos acadêmicos pela oportunidade de treinar técnicas estudadas em sala de aula, bem 

como o contato com o público, fundamental para sua formação enquanto profissional de saúde.  
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MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Ponta Grossa, Paraná. 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

Praça Barão do Rio Branco, centro de Ponta Grossa.   

JUSTIFICATIVA 

O diabetes mellitus (DM) e a Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) fazem parte do 

grupo de doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), que juntamente com as demais 

doenças cardiovasculares, respiratórias crônicas e cânceres representam cerca de 70% de todas 

as mortes no mundo (MALTA et al., 2017). As DCNT são aquelas adquiridas, normalmente, 

por hábitos de vida (má alimentação, sedentarismo, consumo de álcool, drogas, tabaco, etc) e 

que possuem tratamentos a médio e longo prazo, podendo persistir, muitas vezes, por toda a 

vida. Não são transmitidas de pessoa para pessoa e são responsáveis, também, por 

desencadear outros problemas de saúde. As doenças crônicas podem ser silenciosas ou 

sintomáticas, mas todas comprometem de alguma forma a qualidade de vida, em diferentes 

graus, conforme cada situação. Em casos mais graves e se não tratadas corretamente podem 

levar à morte (BRASIL, 2019). 

Em ambas as doenças, o automonitoramento e o controle são de fundamental 

importância para a saúde do paciente. Portanto, incentiva-se a realização da glicemia capilar 

(GC) para o DM e verificação da pressão arterial (PA) na HAS.    

Neste contexto, é preciso ressaltar que a realização de testes clínicos e laboratoriais 

remotos (PA e GC) não tem por objetivo a definição do diagnóstico de HAS e DM, mas sim o 

rastreamento de alterações em valores de PA e GC que remetam à busca por atendimento 

médico (quando necessário). Ainda, durante o atendimento, oportuniza-se um momento para 

que sejam ofertadas orientações sobre os medicamentos usados no tratamento das DCNT, bem 

como sobre medidas não farmacológicas, promovendo a educação em saúde dos pacientes. 

OBJETIVOS 

- Verificar os valores de pressão arterial e glicemia capilar da população atendida no evento; 

- Rastrear valores alterados de glicemia capilar e pressão arterial, alertando sobre os riscos à 

saúde; 
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- Orientar a população sobre medidas farmacológicas e não farmacológicas a serem seguidas 

para contribuir no controle da HAS e DM; 

- Identificar os medicamentos mais utilizados pela população assistida durante o evento; 

- Possibilitar a interação dos acadêmicos de farmácia da UEPG com a população, bem como o 

aperfeiçoamento das práticas aprendidas no decorrer do curso.   

 

METODOLOGIA 

 

Os dados utilizados para realização deste trabalho foram coletados durante o evento 

“Mutirão da saúde”, que ocorreu na Praça Barão do Rio Branco, no dia 09 de outubro de 2018. 

Foram considerados dados como sexo, idade, estado de jejum ou não (para a determinação da 

glicemia capilar), se o participante era portador de DM ou HAS e os medicamentos 

administrados pelos mesmos. Ainda, os acadêmicos registraram valores de GC e PA obtidos no 

evento. 

A verificação da pressão arterial foi realizada pelo método auscultatório utilizando-

se esfigmomanômetro aneroide e estetoscópio. O teste de glicemia capilar foi realizado por 

meio de punção capilar, utilizando glicosímetro, tiras reagentes e lancetas. 

Os resultados foram agrupados em planilhas do Microsoft Office Excel® e 

interpretados de acordo com o preconizado pelas Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes 

(SBD, 2017) e Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial (SBC, 2016).    

 

RESULTADOS 

 

Durante o evento, foram atendidas 370 pessoas para verificação de PA, sendo 193 do 

sexo masculino e 177 do sexo feminino, com idades entre 24 e 93 anos, em que 60% eram 

idosos (60 anos ou mais). Dentre as pessoas atendidas, 50% informaram ter HAS, enquanto 

40% indicaram não ter HAS e 10% não souberam ou não quiseram informar. 

A maior parte dos participantes apresentou PA dentro do preconizado como 

referencial (menor que 140/90 mmHg), representando 79,45% das pessoas. Já entre os 76 

participantes que apresentaram valores de PA acima do preconizado como referencial, 81,57% 

informou ter HAS, enquanto 11,84% informou não ter HAS e 6,57% não souberam dizer ou 

não quiseram informar.  
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Em relação aos medicamentos administrados (figura 1), 147 pessoas souberam dizer 

qual(is) medicamento(s) administravam. Os mais citados foram os anti-hipertensivos losartana, 

enalapril, captopril, atenolol e propranolol, o diurético hidroclorotiazida, o hipolipemiante 

sinvastatina e o antiagregante plaquetário ácido acetilsalicílico. As outras 223 pessoas 

participantes não lembravam, não sabiam ou não administravam qualquer tipo de medicamento. 

 

Figura 1: Medicamentos utilizados para controle da HAS mais citados pelas pessoas atendidas no evento Mutirão 

da Saúde, edição 2018 

 
Fonte: os Autores. 

Das 510 pessoas atendidas para realização do teste de glicemia capilar, 50% eram do 

sexo masculino e 50% do sexo feminino, com idades entre 17 a 93 anos, sendo 54,7% idosos 

(60 anos ou mais). Apenas 115 das pessoas atendidas relataram ter DM, 10 informaram ter pré-

DM, enquanto o restante não soube dizer, não quis informar ou não tem DM. 

Como o estado de jejum ou pós-prandial influencia na interpretação dos resultados da 

glicemia capilar, observou-se também esse aspecto entre os participantes. Apenas 29 pessoas 

estavam em jejum, enquanto 481 já haviam se alimentado.   

A maioria das pessoas (385) que fez o teste da glicemia capilar teve um resultado 

dentro do referencial, enquanto 14,7% apresentaram resultados que se enquadram em um estado 

de glicemia de jejum alterada ou tolerância à glicose diminuída (100mg/dL – 125mg/dL quando 

em jejum ou 140mg/dL – 199 mg/dL quando sem jejum). Ainda, 50 das pessoas atendidas 

apresentaram valores elevados no teste de glicemia capilar (valores iguais ou maiores que 126 
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mg/dL quando em jejum ou iguais ou maiores que 200mg/dL quando sem jejum), representando 

9,8% do total dos participantes (figura 2).  

 

Figura 2. Classificação dos resultados da GC das pessoas atendidas no evento Mutirão da Saúde, edição 2018  

 
 

Fonte: os Autores. 

Legenda: grupo 1 = valores de glicemia capilar acima do referencial; grupo 2 = valores de glicemia capilar 

compatíveis em quadros de glicemia de jejum alterada ou tolerância à glicose diminuída; grupo 3 = glicemia capilar 

dentro do referencial. 

 

Quanto aos medicamentos, 91 participantes souberam informar qual(is) 

medicamento(s) administravam, sendo estes por via oral ou subcutânea, como a insulina. Dessa 

forma, 75 pessoas faziam uso de metformina, 10 participantes utilizavam gliclazida, enquanto 

2 usavam glibenclamida e apenas 1 vildagliptina. Sobre a insulina, 8 pessoas informaram 

administrar, sendo que 4 especificaram o uso de Insulina NPH e 4 não souberam ou não 

quiseram informar. As outras 419 pessoas atendidas não lembravam, não sabiam ou não 

administravam algum tipo de medicamento.  

Considerando o número total de atendimentos no evento, 238 pessoas (27%) 

informaram sobre os medicamentos por elas utilizados. Dentre as que se apresentaram como 

hipertensas e diabéticas, 92,8% souberam informar pelo menos um medicamento que 

administrava. Este é um aspecto importante a ser observado no contexto do uso racional de 

medicamentos, pois, ao saber os medicamentos que utilizam e sua finalidade, maior será a 

consciência da importância dos mesmos para a melhora da condição de saúde e maior será a 

adesão ao tratamento pelo indivíduo.   
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Durante a realização dos atendimentos (figura 3), os acadêmicos tiveram ainda 

oportunidade de fornecer aos pacientes informações sobre medicamentos, repassar medidas não 

farmacológicas, bem como demais condutas de educação em saúde.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As DCNT, como o DM e a HAS, são, muitas vezes, silenciosas e assintomáticas, o 

que acaba levando a um diagnóstico tardio. Consequentemente, ocorre um atraso no tratamento 

e no controle, o que aumenta ainda mais os riscos de desenvolvimento de doenças 

cardiovasculares.  

Eventos e campanhas como o Mutirão da Saúde auxiliam no rastreamento das 

referidas doenças, alertando a população sobre os riscos à saúde a curto e longo prazo. Além 

disso, proporcionam maior experiência aos acadêmicos, como a familiarização com práticas 

como verificação de PA e determinação da GC, que são procedimentos farmacêuticos, bem 

como a melhora em sua desenvoltura no atendimento ao público. Essa vivência é fundamental 

na formação de profissionais qualificados e conscientes das condições humanas.  

APOIO 

Fundação Araucária, Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa, Lions Clube de 

Ponta Grossa.  
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