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RESUMO – A hipertensão arterial sistêmica e o diabetes mellitus são duas condições clínicas multi-
fatoriais consideravelmente prevalentes na população nacional. O controle da pressão arterial e da 
glicemia se faz fundamental para o paciente portador das condições citadas. No decorrer do projeto 
de extensão “Monitorização da pressão arterial em servidores da UEPG”, com o sub-projeto 
“Capacitação acadêmica para monitorização da utilização de medicamentos na hipertensão arterial e 
diabetes mellitus”, os acadêmicos receberam treinamentos para a realização dos procedimentos de 
verificação da pressão arterial e da glicemia capilar, bem como informações acerca das orientações 
adequadas a serem repassadas aos pacientes. Assim sendo, o presente trabalho visa avaliar a 
participação dos acadêmicos, verificando o diferencial do projeto na formação dos mesmos. Através 
de questionários respondidos por alunos do terceiro ano do curso de Farmácia, participantes ou não 
do projeto, verificou-se que o conhecimento teórico, em se tratando das patologias mencionadas, é 
homogêneo, não obstante, pôde-se observar que a maior diferença está na confiança que os alunos 
participantes do projeto possuem para realizar as técnicas, para participar de eventos abertos ao 
público e, ainda, para repassar orientações adequadas ao paciente após obtenção dos resultados. 
Concluindo, porquanto, que o treinamento ofertado veio a trazer contribuição para a formação de 
futuros profissionais habituados a estes aspectos corriqueiros do cotidiano de um profissional 
farmacêutico. 
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Introdução 

 
Hipertensão Arterial Sistêmica 

 A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma condição clínica multifatorial caracterizada por 
níveis elevados e sustentados de pressão arterial (PA). Associa-se frequentemente a alterações 
funcionais e/ou estruturais dos órgãos-alvo (coração, encéfalo, rins e vasos sanguíneos) e a 
alterações metabólicas, com consequente aumento do risco de eventos cardiovasculares fatais e 
não-fatais (Sociedade Brasileira de Cardiologia, 2010). 

Dentre os fatores de risco para a HAS, segundo a VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão, 
tem-se: a) Idade; b) Gênero e etnia: c) Excesso de peso e obesidade; d) Ingestão de sal; e) Ingestão 
de álcool; f) Sedentarismo; h) Genética; i)  Outros fatores de risco cardiovascular. 
 Conhecimento, tratamento e controle da HAS são fundamentais para a redução dos eventos 
cardiovasculares. A prevenção primária e a detecção precoce são as formas mais efetivas de evitar 
as doenças e devem ser metas prioritárias dos profissionais de saúde (PASSOS, 2006). 

 Para prevenir o aparecimento de HAS as recomendações são: alimentação saudável, 
consumo controlado de sódio e álcool, ingestão de potássio, combate ao sedentarismo e ao 
tabagismo. 

 A HAS é diagnosticada pela detecção de níveis elevados e sustentados de PA pela medida 
casual. A medida da PA deve ser realizada em toda avaliação por médicos de qualquer especialidade 
e demais profissionais da saúde. Os procedimentos de determinação da pressão são simples e de 
fácil realização, contudo, nem sempre são realizados de forma adequada. Condutas que podem 
evitar erros são, por exemplo, o preparo apropriado do paciente, o uso de técnica padronizada e 
equipamento calibrado.  

 A medida da PA pode ser realizada pelo método indireto com técnica auscultatória com uso 
de esfigmomanômetro de coluna de mercúrio ou aneroide, ou com técnica oscilométrica pelos 
aparelhos semiautomáticos digitais de braço. Os aparelhos aneroides não são os de primeira 
escolha, pois descalibram mais facilmente (BRASIL, 2006). 

 Os limites de pressão arterial considerados normais são arbitrários. Os valores que 
classificam os indivíduos acima de 18 anos estão descritos na tabela a seguir. Vale ressaltar que o 
diagnóstico deverá ser sempre validado por medidas repetidas, em condições ideais, em, pelo 
menos, três ocasiões. 

Tabela 01 – Classificação da pressão arterial de acordo com a medida casual no consultório  
(>18 anos). 

Classificação Pressão sistólica 
(mmHg) 

Pressão diastólica 
(mmHg) 

Ótima < 120 < 80 
Normal < 130 < 85 

Limítrofe 130 - 139 85 – 89 
Hipertensão estágio 1 140 - 159 90 – 99 
Hipertensão estágio 2 160 - 179 100 – 109 
Hipertensão estágio 3  180  110 
Hipertensão estágio 4  140 < 90 

Fonte: VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão, 2010. 

Diabetes Mellitus 
O Diabetes Mellitus é um quadro clínico caracterizado pelo aumento do nível de glicose no 

sangue (hiperglicemia). Existem três tipos de diabetes:  
 Diabetes Tipo I: Neste tipo de diabetes a produção de insulina do pâncreas é insuficiente, pois 

suas células sofrem destruição autoimune. Ocorre geralmente com pessoas mais jovens. 

Apenas é tratado com administração de insulina via subcutânea. 

 Diabetes Tipo II: Corresponde a cerca de 90% dos casos de diabetes e se caracteriza por 

defeitos na secreção e na ação da insulina (resistência insulínica). Em geral, ambos os defeitos 

estão presentes quando a hiperglicemia se manifesta, porém pode haver predomínio de um 

deles. A maioria dos pacientes com essa forma de diabetes apresenta sobrepeso ou obesidade.  

 Diabetes Gestacional: Há presença de glicose elevada no sangue durante a gravidez, que 

geralmente se normaliza após o parto (SBD, 2013). 
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Aproximadamente metade dos portadores de diabetes tipo 2 desconhecem sua condição, 
uma vez que a doença é pouco sintomática. Quando presentes os sintomas mais comuns são: 

 Urinar excessivamente, inclusive acordar várias vezes à noite para urinar; 

 Sede excessiva; 

 Aumento do apetite; 

 Perda de peso – Em pessoas obesas a perda de peso ocorre mesmo estando comendo de 

maneira excessiva; 

 Cansaço; 

 Vista embaçada ou turvação visual; 

 Infecções frequentes, sendo as mais comuns, as infecções de pele (SBD, 2013). 

No diabetes tipo 2 estes sintomas quando presentes se instalam de maneira gradativa e 
muitas vezes podem não ser percebidos pelas pessoas. Assim, são descritas algumas características 
que pessoas com maior possibilidade de presença de diabetes:  

 Familiares próximos portadores de diabetes; 

 Idade maior que 45 anos; 

 Excesso de peso ou obesidade; 

 Hipertensão arterial; 

 Colesterol elevado; 

 Mulheres com antecedentes de filhos nascido com mais de 4.0 kg (ORTIZ, 2001). 

O diagnóstico deve ser realizado o mais cedo possível, para evitar o aparecimento de 
complicações. As maneiras de confirmar o diagnóstico usadas pelos profissionais de saúde são:  

Teste de glicemia plasmática em jejum: determina a glicose no sangue após pelo menos 

8 horas de jejum. 

Teste oral de tolerância à glicose: este tipo de exame determina a glicose no sangue 2 

horas após a ingestão de um líquido com 75g de glicose (GROSS, 2002). 

Hemoglobina Glicada (HbA1c): O teste de hemoglobina costumava ser utilizado apenas 

como método de acompanhamento do diabetes. No entanto, desde julho de 2009, foi estabelecido, 

também, como um dos métodos de diagnóstico. A HbA1c reflete o histórico da glicemia de 120 dias, 

aproximadamente, e os valores se mantêm estáveis após a coleta (SBD, 2012). 

O procedimento de determinação de glicemia capilar realizado pelos alunos envolve uma 

punção de polpa digital feita com lanceta, para obtenção de sangue, e utilização de fitas reagentes e 

glicosímetro portátil. Este é um procedimento de praxe para muitos pacientes portadores do diabetes 

mellitus a fim de se obter um acompanhamento das variações de seus níveis glicêmicos. No entanto, 

em eventos de extensão, esse procedimento visa rastrear indivíduos que, possivelmente, apresentem 

um índice glicêmico alterado, funcionando como um alerta para que sejam realizados exames de 

sangue e que se busque o auxílio de um profissional médico. 

Objetivos 
 
O projeto de extensão “Monitorização da pressão arterial em servidores da UEPG” conta 

com um sub-projeto “Capacitação acadêmica para monitorização da utilização de medicamentos na 
hipertensão arterial e diabetes mellitus”, o qual objetiva a capacitação de estudantes do curso de 
Farmácia da Universidade Estadual de Ponta Grossa em relação a monitorização de pressão arterial 
e, ainda, da glicemia capilar, a fim de que estejam preparados para participar de possíveis eventos de 
saúde voltados ao público, podendo realizar os procedimentos com eficácia e confiança, estando 
aptos a fornecer informações e orientações ao paciente. 

Sendo assim, este trabalho objetiva avaliar a relevância do projeto, no sentido de preparar 

os alunos não apenas para eventos, mas também para o mercado de trabalho. 
 

Metodologia 
 
O presente trabalho apresenta caráter qualitativo e se caracteriza por ser uma pesquisa 

exploratória, visando verificar a opinião dos alunos sobre sua participação no projeto. O instrumento 
utilizado é o questionário, contendo questões fechadas e abertas, totalizando oito questões. Os 
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questionários foram entregues aos alunos em um dia, para que o trouxessem respondido no dia 
seguinte. O universo da pesquisa engloba todos os 31 acadêmicos da terceira série do Curso de 
Farmácia. A amostra utilizada foi de13 alunos participantes do projeto e 10 alunos não participantes, 
formando, assim um grupo-controle, a fim de ser possível uma comparação entre os que fizeram 
parte do projeto e os que não participaram do mesmo. Sendo que os pesquisadores, alunos do 
terceiro ano de Farmácia e participantes do projeto, não o responderam, para manter a 
imparcialidade da pesquisa. 

 
Resultados 

 
Entre os dez alunos não participantes do projeto que responderam ao questionário, sete se 

mostraram confiantes quanto a explicar a um leigo o que é diabetes e o que é hipertensão, ao passo 
que os demais justificaram sua insegurança pelo fato de que apesar de possuírem o conhecimento 
acadêmico sobre o assunto, não sabem como explicar a um leigo, como apontou uma aluna: “É difícil 
falar de uma forma coloquial para facilitar o entendimento”. 

Todos os alunos não participantes do projeto afirmaram possuir um bom conhecimento 
sobre hipertensão arterial e o procedimento de verificação da pressão arterial, contudo, apenas 
quatro alunos se dizem confiantes. A falta de confiança dos demais se deve principalmente à 
dificuldade no processo de auscultar, quer seja devido a ruídos, quer seja por falta de treinamento. 
Um aluno justificou da seguinte maneira: “Sei o procedimento, mas algumas vezes é difícil auscultar, 
devido algumas interferências. Por isso na prática não fico seguro”; demonstrando, portanto, a 
necessidade de um treinamento mais amplo entre os acadêmicos. 

Da mesma forma que esses alunos demonstram um bom conhecimento acerca da 
hipertensão arterial, também apresentam bom conhecimento teórico sobre o diabetes e o 
procedimento de verificação de glicemia capilar. Entretanto sete alunos não participantes do projeto 
não se sentem confiantes para realizar o procedimento. O fato de este ser um procedimento invasivo 
justifica a insegurança, como mencionado por uma aluna, “(...) tenho medo de machucar a pessoa ou 
não conseguir retirar a quantia suficiente de sangue.” 

Quando questionados de qual seria sua reação a um convite para participar de um evento 
destinado ao público em que fosse necessário a realização dos procedimentos de verificação da 
pressão arterial e glicemia capilar, as respostas foram equilibradas: metade dos alunos não 
participantes do projeto se mostrou confiante e a outra metade, insegura. A confiança foi justificada 
pela participação anterior em eventos deste tipo ou então por possuírem uma boa base teórica 
quanto ao procedimento e valores de referência. Por outro lado, foram apontados como motivos de 
insegurança o nervosismo e a falta de prática.  

Tão importante quanto a realização de técnicas adequadas nos procedimentos de glicemia 
e determinação de pressão arterial, é a interpretação dos mesmos e a orientação oferecida ao 
paciente, uma vez que esta é fundamental para o indivíduo, a fim de que conheça o que pode ser 
feito para melhorar seu quadro clínico. Esse é o ponto de maior discrepância entre os questionários 
respondidos por participantes e não participantes do projeto, haja vista que nove dentre dez alunos 
não participantes do projeto não se julgam capazes de passar as orientações adequadas ao paciente. 
As justificativas mais citadas foram a falta de prática, o desconhecimento de possíveis interferências 
e o não conhecimento ou a confusão quanto a valores de referência. 

Em relação ao projeto, os 13 alunos participantes que o avaliaram, o fizeram positivamente. 
Quando questionados sobre como se sentiriam ao explicar a leigos a respeito da hipertensão e 
diabetes, todos afirmaram não sentir dificuldades, estando aptos a orientar quando necessário. O fato 
de participarem da capacitação, tendo acesso a treinamentos e explicações, e a oportunidade de 
sanar eventuais dúvidas, colaborou para isso. 

A possibilidade de colocar em prática os conhecimentos adquiridos em aulas teóricas, 
reforçadas através da participação no projeto e eventos de extensão, proporcionou aos acadêmicos 
maiores níveis de segurança ao se depararem com a necessidade de aferir pressão ou realizar a 
determinação de glicemia capilar. A partir disso, constatou-se a confiança unânime de todos que 
foram capacitados no projeto.  

No que se diz respeito a orientações após a obtenção dos resultados, quem não se sente 
muito preparado, possui apreensões quando há muitas discrepâncias dos valores obtidos 
normalmente. “(...) saberia orientar em relação ao valor obtido, porém com certa imprecisão caso o 
resultado fosse muito alterado”, comentou um aluno. Ainda assim, ninguém apresentou objeções em 
participar de eventos voltados ao público. Os acadêmicos consideram esta situação uma excelente 
oportunidade para praticar e ter contato com pacientes “reais”, adiantando um contato com a prática 
farmacêutica.  
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Tal oportunidade tornou possível, aos que participaram da capacitação, “o ser, o ver, e se 
sentir com um farmacêutico” ainda nos primeiros anos da universidade. O projeto além de aumentar o 
conhecimento sobre hipertensão e diabetes, estimulou a segurança e confiança de cada um, sendo 
importante desenvolver esta característica ainda como um estudante. Ademais, permitiu um vislumbre 
do futuro profissional.   

 
Conclusões 

 
O treinamento para aferir pressão arterial e realizar a determinação de glicemia, mostrou-se 

fundamental para tornar os acadêmicos capazes de realizar estes exames com segurança. Ainda que 
não se tenha participado, especificamente, do projeto de extensão “Capacitação acadêmica para 
monitorização da utilização de medicamentos na hipertensão arterial e diabetes mellitus”, os 
acadêmicos apresentam capacidade de realizar os procedimentos, contudo, faltam-lhes segurança e 
confiança para fazê-los de maneira mais eficaz. Ao passo que a participação no Projeto possibilitou 
maior confiança e segurança para a realização da orientação dos pacientes quanto a vários aspectos 
relacionados ao resultado obtido nos procedimentos, assim como a alimentação, exercícios físicos e 
outras medidas não-farmacológicas benéficas ao portador de uma – ou mesmo de ambas - das 
doenças crônicas trabalhadas. 

Sendo assim, é visto a necessidade da participação em projetos de extensão como este, a 
fim de estimular características essenciais na formação acadêmica de um profissional, tal como 
segurança e confiança, acima citados, além de aproximar os acadêmicos da realidade que 
encontrarão num futuro profissional, preparando-os não somente para eventos, mas também para o 
mercado de trabalho. 
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