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Resumo: No dia 11 de outubro de 2019, integrantes do projeto Educação em Saúde juntamente com acadêmicos 
do curso de Farmácia da Universidade Estadual de Ponta Grossa realizaram um rastreamento em saúde a 
funcionários de uma empresa de recuperação de rodovias asfálticas do município de Ponta Grossa-PR. Os 
parâmetros verificados foram pressão arterial, glicemia capilar e circunferência abdominal. Assim, objetivou-se 
investigar a presença de fatores de risco para o desenvolvimento de doenças como hipertensão arterial e 
alterações metabólicas, assim como orientar e conscientizar os participantes sobre os cuidados em saúde. Foram 
atendidos 52 funcionários, entre eles homens e mulheres; muitos dos valores apresentavam-se alterados, como o 
caso de uma das pessoas atendidas pela ação que apresentou valor de pressão arterial 140/90 mmHg, glicemia 
capilar em jejum de 118 mg/dL (sem diagnóstico de diabetes mellitus) e circunferência abdominal de 93 cm. A 
realização da ação trouxe benefícios e contribuiu tanto aos funcionários atendidos, que puderam esclarecer 
dúvidas e aumentar seu letramento em saúde, assim como aos acadêmicos participantes, que puderam praticar 
conhecimentos adquiridos durante a graduação e ampliar conhecimentos profissionais, contribuindo para a 
formação humana no campo das relações terapêuticas. 
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NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 

Educação em Saúde. 

PÚBLICO-ALVO  

 Trabalhadores de uma empresa do setor de recuperação de rodovias asfálticas. 
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MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Ponta Grossa, Paraná. 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

 Sede da empresa. 

JUSTIFICATIVA 

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

multifatorial, em que o indivíduo apresenta elevação sustentada dos níveis pressóricos, maior 

ou igual a 140 (sistólica) e/ou 90 (diastólica) mmHg. A HAS pode estar associada a distúrbios 

metabólicos, alterações funcionais e/ou estruturais de órgãos-alvo. Além disso, a presença de 

dislipidemia, obesidade abdominal, intolerância à glicose e diabetes mellitus (DM) pode 

agravar a condição (SBC, 2016). Para pacientes que não apresentam HAS, a Sociedade 

Brasileira de Cardiologia (SBC) determina valores referenciais de Pressão Arterial (PA) 

menor ou igual a 120 x 80 mmHg. Já para pacientes diagnosticados com HAS e de baixo risco 

cardiovascular, a meta terapêutica indica valores menores que 140 x 90 mmHg. 

De acordo com as Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD, 2019) o 

diabetes mellitus (DM) é um distúrbio metabólico e caracteriza-se por hiperglicemia 

persistente, ocasionada pela deficiência na produção de insulina ou na sua ação, ou em ambos 

os mecanismos, ocasionando complicações em longo prazo. Para fins de rastreamento e 

monitoramento, consideram-se os valores de glicemia capilar trazidos pela SBD: jejum (pelo 

menos 8 horas) ou pré-prandial de 65-100 mg/dL sem DM e de 70-130 com DM; pós-prandial 

de 80-140 mg/dL sem DM e menor do que 160 mg/dL com DM. 

Segundo a Diretriz Brasileira de Obesidade (2016) a circunferência abdominal reflete 

o conteúdo de gordura visceral e associa-se à gordura corporal total. Está diretamente 

relacionada com o aumento da pressão arterial, desenvolvimento de diabetes e colesterol 

alto, sendo estes fatores que elevam ao risco de doenças cardiovasculares. Nesse contexto, 

medidas iguais ou superiores a 94 cm para homens e 80 cm para mulheres indicam risco 

elevado de doenças cardiovasculares; enquanto que valores acima de 102 cm nos homens e 

88 cm nas mulheres indicam risco muito elevado de doenças cardiovasculares (ABESO, 

2016). 
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Segundo o Conselho Federal de Farmácia (CFF, 2016) o rastreamento em saúde é 

considerado um serviço farmacêutico, o qual visa a identificação provável de uma doença ou 

condição de saúde não diagnosticada. Para isto são aplicados testes rápidos, e os pacientes 

com resultados alterados são encaminhados e orientados à procurar atendimento médico, 

podendo assim serem diagnosticados e receberem o tratamento mais adequado. 

Tendo em vista a problemática de saúde individual e coletiva trazida pelas doenças 

comentadas acima e a elevada prevalência das mesmas entre os brasileiros, ações de 

rastreamento são de suma importância, pois, por meio delas, é possível rastrear valores 

alterados que podem ser indicativos de um problema de saúde, e, assim, sensibilizar os 

participantes para o autocuidado, enfatizando a sua importância. 

OBJETIVOS 

 Verificar a pressão arterial, determinar a glicemia capilar e a circunferência abdominal 

de funcionários de uma empresa do ramo de recuperação de rodovias asfálticas; 

 Orientar sobre a importância do tratamento farmacológico e não farmacológico de 

doenças crônicas; 

 Educar sobre metas de pressão arterial, glicemia capilar e circunferência abdominal. 

 Ressaltar a importância da adesão terapêutica e autocuidado na prevenção de doenças. 

 

METODOLOGIA 

A atividade foi desenvolvida no dia 11 de outubro de 2019, em que integrantes do 

projeto de extensão Educação em Saúde, juntamente com acadêmicos do curso de Farmácia 

da Universidade Estadual de Ponta Grossa, realizaram um rastreamento em saúde a 

funcionários de uma empresa de recuperação de rodovias asfálticas do município de Ponta 

Grossa-PR.  

A pressão arterial foi determinada conforme preconizado na 7ª Diretriz Brasileira de 

Hipertensão Arterial (2016), pelo método auscultatório utilizando esfigmomanômetro e 

estetoscópio.  O teste de glicemia capilar foi realizado por meio de punção capilar, utilizando 

glicosímetros, tiras e lancetas da marca AccuCheck® Active. Para verificar a circunferência 

abdominal, fez-se uso de uma fita métrica; o indivíduo permaneceu em pé com o abdômen 
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relaxado e os braços soltos e a fita foi colocada ao redor do abdômen, horizontalmente na 

linha média entre a extremidade da última costela e a crista ilíaca. A leitura foi realizada pós a 

expiração do indivíduo. 

Os resultados foram compilados e analisados em planilhas do Microsoft Office Excel e 

interpretados de acordo com valores e metas referenciais estabelecidos pelas sociedades 

científicas. 

 

RESULTADOS 

 

A atividade contou com a participação de 52 pessoas, sendo 5 mulheres e 47 homens.  

Do total atendido, 57% tinha entre 21 e 40 anos, 31% apresentava idade entre 41 e 60 anos, 

8% entre 0 e 20 anos e, por fim, 4% tinha mais de 60 anos.  

 Com relação à PA, após a coleta de dados foi possível realizar a média da pressão 

arterial, obtendo-se um valor de 123,46 mmHg para a pressão sistólica e 82,88 mmHg para a 

diastólica. Das 52 pessoas atendidas, apenas 7 relataram apresentar diagnóstico de HA, sendo 

que a maioria apresentava valores pressóricos dentro das metas estabelecidas (71,5% estavam 

com os valores de PA iguais ou abaixo de 140 x 90 mmHg). Ainda, entre os participantes, 

48,0% apresentavam PA normal, enquanto que 38,4% tinham valores de PA condizentes com 

estado de pré-hipertensão.  

 A tabela 1 abaixo mostra a média da pressão arterial de acordo com a idade das 

pessoas abordadas. Fica evidente que os mais jovens apresentam PA considerada normal, já 

os de idade mais avançada têm valores acima do adequado. 

 

Tabela 1 – Média da pressão arterial de acordo com faixas etárias 

Idade Número de Pacientes Média da PA 

0 a 20 anos 4 105 x 78 mmHg 

21 a 40 anos 30 124 x 84 mmHg 

41 a 60 anos 16 124 x 82 mmHg 

Acima de 61 anos 2 150 x 90 mmHg 
Fonte: Os autores (2020). 

Quando questionados sobre a utilização de medicamentos para HAS, 13,4% dos 

participantes relataram fazer uso. Dentre os mais citados, estão: losartana, atenolol e 

propanolol.  
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           Com relação à glicemia capilar, cerca de 28,8% das pessoas atendidas estavam em 

jejum. A média aritmética dos valores obtidos na análise da glicemia foi de 96,9 mg/dL. Na 

tabela 2 a seguir, pode-se observar a média dos resultados levando-se em consideração a idade 

dos participantes.  

 

Tabela 2 – Média de glicemia capilar de acordo com faixas etárias 

Idade Número de Pacientes Média da Glicemia 

0 a 20 anos 4 78 mg/dL 

21 a 40 anos 30 90 mg/dL 

41 a 60 anos 16 114 mg/dL 

Acima de 61 anos 2 110 mg/dL 
Fonte: Os autores (2020). 

No que diz respeito ao DM, apenas 5,77% dos pacientes afirmaram ter o diagnóstico 

da doença e todos apresentavam valores glicêmicos dentro das metas estabelecidas para o 

bom controle glicêmico. 

A circunferência abdominal também foi determinada, com média aritmética de 89,4 

cm. A média da circunferência abdominal referente às mulheres foi 78,5 cm e dos homens 

90,6 cm, ambos dentro dos padrões estabelecidos. Analisando individualmente, todas as 

mulheres estavam com a circunferência na medida ideal, enquanto 65% dos homens 

enquadraram-se neste quesito; 18% deles estava com medidas que indicam risco elevado à 

saúde e 17% com risco muito elevado. 

Uma das pessoas atendidas pela ação apresentou valor de PA 140 x 90 mmHg, 

glicemia capilar em jejum de 118 mg/dL (sem diagnóstico de DM) e uma circunferência 

abdominal de 93 cm. Quando informado sobre os valores e orientado sobre a importância do 

controle destes, foi encaminhado ao atendimento médico, iniciando, assim, tratamento 

medicamentoso para HAS e mudança dos hábitos de vida. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A realização da ação trouxe benefícios e contribuiu tanto para a pessoas atendidas, 

como aos acadêmicos participantes. Durante a realização dos procedimentos farmacêuticos, 

os participantes puderam esclarecer dúvidas sobre diversos medicamentos, alimentação, 

dentre outros, reforçando a importância da adesão ao tratamento. Nesta troca de 
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conhecimentos, desenvolveu-se uma relação de confiança entre o paciente e o profissional da 

área farmacêutica, ao entender que a proximidade entre os dois sujeitos contribui para a 

melhoria da saúde do usuário.  Para os acadêmicos, mais uma vez, foi uma oportunidade de 

transmitir os conhecimentos adquiridos na graduação, contribuindo para a formação de 

profissionais mais humanos e capacitados no campo das relações terapêuticas e sociais. 

APOIO 

Fundação Araucária, PROEX e Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa. 
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