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RESUMO – A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma condição clínica decorrente de 
diversos fatores, caracterizada por níveis elevados e sustentados de pressão arterial (PA). A 
HAS é considerada um dos maiores problemas da saúde pública, estando normalmente 
associada a alterações funcionais e estruturais dos órgãos alvo e alterações metabólicas, 
aumentando o risco de eventos cardiovasculares fatais e não fatais. A monitorização dos 
valores de PA é indispensável para a avaliação da efetividade do tratamento, que quando 
realizado de forma correta, reduz as taxas de complicações posteriores. Neste contexto, a 
Caixa Econômica Federal do município de Ponta Grossa - Paraná realizou em suas agências a 
campanha ‘Dia do Idoso’, no dia 31 de outubro de 2012, em parceria com o curso de Farmácia 
da Universidade Estadual de Ponta Grossa, através do projeto extensionista “Monitorização da 
pressão arterial em servidores da UEPG”. O objetivo do evento foi orientar a população sobre 
os riscos da PA elevada e prestar atendimento, principalmente às pessoas idosas, as quais 
foram o foco da campanha. As determinações de PA foram realizadas em usuários de várias 
faixas etárias, destacando-se a maior incidência de indivíduos com pressão elevada (69,2%) na 
faixa etária acima dos 50 anos de idade. O evento possibilitou o esclarecimento das dúvidas 
dos pacientes em relação à patologia, bem como sobre os riscos da PA não controlada, o uso 
correto dos medicamentos e orientações sobre medidas não farmacológicas, evidenciando a 
importância do Farmacêutico como profissional da saúde. 
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