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Resumo: Em 08 de outubro de 2019 ocorreu o evento “Mutirão da Saúde”, com o objetivo de conscientizar a 

população acerca do autocuidado, por meio de atividades de promoção à saúde, dentre elas verificação de 

pressão arterial (PA) e glicemia capilar (GC), que foram realizadas por acadêmicos do curso de Farmácia da 

Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG). Foram realizados 809 atendimentos (354 PA e 455 GC) a 

pessoas de 10 a 93 anos de idade. Dos indivíduos atendidos em jejum para GC, 68,9% apresentaram valores 

considerados elevados, enquanto 22,30% das pessoas que haviam se alimentado estavam com a glicemia 

elevada. No atendimento da PA, 24,50% estavam acima do preconizado. Com relação ao medicamento mais 

utilizado pelas pessoas atendidas, para hipertensão arterial sistêmica foi losartana e para diabetes mellitus, 

metformina. O evento é importante para a população, pois conscientiza a mesma sobre os cuidados com a saúde 

por meio das atividades realizadas, alertando sobre diabetes mellitus e a hipertensão arterial, que são doenças 

crônicas não transmissíveis rastreáveis por meio das técnicas utilizadas. Já aos acadêmicos, é ofertada a 

oportunidade de crescimento profissional através do contato com o público, contribuindo para a humanização da 

formação. 
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PÚBLICO-ALVO  

População presente na Praça Barão do Rio Branco no dia 08 de outubro de 2019. 

 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Ponta Grossa, Paraná. 

 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

Praça Barão do Rio Branco, centro de Ponta Grossa.   

 

JUSTIFICATIVA 

As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) foram responsáveis por cerca de 

56,9% das mortes no Brasil no ano de 2017 (GOUVEA et al., 2019) e expressam 70% das 

mortes do mundo (MALTA et al., 2017). Em geral, as DCNT estão relacionadas aos hábitos 

de vida do indivíduo por causas múltiplas e possuem um tratamento a médio e longo prazo, 

havendo possibilidade de persistirem durante toda a vida e até gerarem outros problemas de 

saúde. Por serem de difícil percepção pelo indivíduo acometido, manifestando-se de forma 

silenciosa e assintomática, as DCNT comprometem gradativamente a qualidade de vida deste, 

podendo levar à morte em casos mais graves (BRASIL, 2019). 

Sob este aspecto, o diabetes mellitus (DM) e a hipertensão arterial sistêmica (HAS) 

são DCNT silenciosas. Não obstante, por meio da verificação da pressão arterial (PA) e da 

determinação da glicemia capilar (GC) podem ser detectadas alterações sugestivas destas 

doenças e pode-se monitorar a efetividade do tratamento destas, mas nunca realizar 

diagnóstico.  

Neste contexto, eventos como o “Mutirão da Saúde” buscam conscientizar a 

população no que se refere ao autocuidado, promovendo a educação em saúde da população 

assistida com orientações sobre prevenção e melhorias com medidas não farmacológicas para 

DCNT, bem como o uso correto de medicamentos e interpretação de resultados dos testes 

para o acompanhamento terapêutico. 

 

OBJETIVOS 
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- Analisar os valores de pressão arterial e glicemia capilar obtidos durante o evento Mutirão 

da Saúde; 

- Identificar os medicamentos mais utilizados pelas pessoas atendidas, bem como sua classe 

farmacológica e avaliar sua relação com o atendimento procurado pelo participante no evento; 

- Expor a importância da interação dos acadêmicos do curso de Farmácia da Universidade 

Estadual de Ponta Grossa (UEPG) com a população. 

 

METODOLOGIA 

Os acadêmicos integrantes do projeto de extensão “Educação em Saúde” e voluntários 

do curso de Farmácia da UEPG foram organizados em duplas e divididos em dois grupos para 

verificação da PA e determinação da GC. Um acadêmico foi responsável em realizar o 

procedimento e outro em anotar as respostas dos participantes, pois, durante o atendimento, 

foram levantadas informações como: sexo, idade, medicamentos de uso contínuo, diagnóstico 

de HAS e/ou DM, entre outras que pudessem auxiliar na interpretação do resultado, como por 

exemplo, se a pessoa estava em jejum ou não. 

A determinação da GC foi realizada por meio de punção capilar, utilizando 

glicosímetro, tiras e lancetas e o resultado foi interpretado conforme as especificidades de 

cada pessoa. A verificação da PA foi realizada pelo método auscultatório utilizando 

esfigmomanômetro e estetoscópio. 

Os resultados obtidos foram tabulados em planilhas do Microsoft Office Excel® e 

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

Diabetes (SBD, 2019) e Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial (MALACHIAS et al., 

2016). Portanto, foram considerados valores alterados: para pessoas sem diagnóstico de DM, 

em jejum, a partir de 100 mg/dL; sem jejum, a partir de 140 mg/dL e para pessoas com 

diagnóstico de DM em jejum, acima de 110 mg/dL e sem jejum, acima de 160 mg/dL. Para PA, 

foram considerados elevados, valores a partir de 140/90 mmHg. Foi realizada estatística 

descritiva, por meio de análise das variáveis qualitativas e quantitativas, e o teste t para 

amostras independentes foi utilizado para determinação da diferença estatística, com nível de 

significância de 5%. Os resultados foram expressos como média ± desvio padrão. 

 

RESULTADOS 
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Durante o evento, passaram pela atividade de determinação da GC 455 pessoas, sendo 

50,8% do sexo masculino, com média de idade de 60 ± 14,7 anos. Do total de pessoas 

atendidas, 23% relatou ter diagnóstico de DM e 2,6% pré-diabetes, condição na qual os 

valores glicêmicos estão acima dos valores referenciais, mas ainda abaixo dos valores 

diagnósticos de DM (SBD, 2019). 

Com relação aos valores de glicemia determinados, 103 foram considerados elevados, 

sendo que 60,2% das pessoas relataram não ter diagnóstico de DM, o que mostra a 

importância de orientar sobre DCNT e seus riscos à saúde. Das pessoas atendidas na GC, 

93,6% não estavam em jejum e esse fator foi levado em conta na interpretação dos resultados 

obtidos. Dos indivíduos atendidos em jejum para GC, 68,9% apresentaram valores 

considerados elevados, enquanto 22,30% das pessoas que haviam se alimentado estavam com 

a glicemia elevada. O público feminino apresentou menor (p < 0,05) valor na média dos 

resultados para GC (127,4 ± 44,52 mg/dL) do que o masculino (147,5 ± 74,64 mg/dL). 

No que se refere à atividade para verificação da PA, foram atendidas 354 pessoas, 

sendo 50% do sexo masculino e com média de idade de 61 ± 15,2 anos. Destas, 49,2% 

relataram não ter diagnóstico de HAS, mas, destes, 4,6% faziam uso de contínuo de anti-

hipertensivos.  

Com relação aos valores de PA, apenas 24,5% foram considerados elevados. Não 

houve diferença significativa entre as médias de PA de homens (130/78 ± 18/17 mmHg) e 

mulheres (130/78 ± 20/14 mmHg), porém os homens representaram 54% dos valores de PA 

alterados. 

Nesse contexto, melhores valores de PA e GC têm sido atribuídos às mulheres por 

uma questão social, em que padrões de gênero ditam as atitudes interpessoais a serem 

adotadas socialmente e influenciam a percepção sobre os corpos (COSTA-JÚNIOR; COUTO; 

MAIA 2016), fazendo com que o cuidado à saúde (física e mental) tenda a ser maior para 

mulheres do que homens. 

É importante ressaltar que os testes realizados no evento não possuem finalidade de 

diagnóstico, portanto, os casos de alterações significativas nos valores foram orientados a 

procurar um profissional médico para avaliação e encaminhamento para realização de exames 

laboratoriais. 

Em relação aos medicamentos utilizados, foram citados durante os atendimentos 163 

medicamentos. Destes, os mais utilizados para controle de HAS foram os anti-hipertensivos: 
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losartana, enalapril, anlodipino, propranolol e captopril. Para o DM, o medicamento mais 

utilizado foi a metformina na sua forma genérica, de liberação prolongada (Glifage XR®) e 

associada com vildaglipitina ou sitagliptina, seguida da insulina (os participantes, em sua 

maioria, não informaram ser NPH e/ou REGULAR). 

           Na figura 1 é possível visualizar que os medicamentos anti-hipertensivos foram, de 

modo geral, mais citados nos atendimentos de verificação da PA e os medicamentos 

antidiabéticos (metformina, glibenclamida, gliclazida, etc.) foram mais citados nos 

atendimentos de determinação da GC. Isso mostra que os participantes do evento se 

direcionaram para o tipo de serviço que precisavam, ou seja, pessoas que fazem uso de anti-

hipertensivos se direcionam à verificação de PA e pessoas que usam medicamentos 

antidiabéticos para a GC, a fim de verificar se os valores estão controlados com o uso dos 

mesmos. 

 

Figura 1 - Medicamentos de uso contínuo utilizados pelas pessoas atendidas no evento Mutirão da Saúde, edição 

2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: PA – pressão arterial; GC – glicemia capilar. 

Fonte: Os Autores. 
 

Dos medicamentos mais citados, também estavam os hipolipemiantes (atorvastatina e 

sinvastatina); diuréticos (hidroclorotiazida, furosemida e espironolactona); e antiagregantes 

plaquetários (clopidogrel e ácido acetilsalicílico), pois, muitas vezes são associados ao 

tratamento de HAS e DM. 

 Em 42,5% dos atendimentos realizados, os participantes não lembravam, não sabiam 

ou não administravam qualquer tipo de medicamento e 4 pacientes que não administravam 

qualquer tipo de medicamento relataram parar o tratamento por conta própria; estes foram 

orientados sobre a importância da adesão ao tratamento. Observa-se que todos os 
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medicamentos mais citados são fornecidos pelo sistema único de saúde (SUS) e encontram-se 

na relação municipal de medicamentos (REMUME) de Ponta Grossa, portanto, podem ser 

obtidos em unidades básicas de saúde (UBS) da cidade. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Eventos como o Mutirão da Saúde permitem aos acadêmicos da área da saúde, a 

oportunidade de crescimento profissional através do contato com o público, humanizando sua 

formação. Assim, pode-se realizar a promoção de saúde aos pacientes e conscientizá-los sobre 

os riscos das DCNT, visto que, muitas vezes, seus diagnósticos são tardios por estas agirem 

de maneira silenciosa e assintomática, podendo agravar o quadro do indivíduo e levar à outras 

doenças. 

 

APOIO 

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

de Ponta Grossa e Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Culturais – UEPG. 
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