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RESUMO 
 
 

Introdução: Segundo o Ministério da Saúde, hipertensão arterial é o termo médico utilizado 
para pressão alta. A aferição da pressão arterial nos permite direcionar condutas terapêuticas 
individuais, monitorar prevalências populacionais e identificar fatores de risco associados. Tem 
relação direta com o risco de morte, lesões de órgãos-alvo, doenças e eventos mórbidos, 
apesar de seus valores normais serem arbitrários, o limite da pressão arterial considerada 
aceitável é até 130 mmHg a sistólica e 90 mmHg a diastólica. Já a glicemia é a glicose que 
circula pela corrente sanguínea, que para embasar o bom funcionamento e equilíbrio do 
organismo precisa estar em níveis estáveis para garantir assim um estado de saúde adequado. 
Os valores que norteiam os limites dessa glicemia estão entre 60 e 110 mg/dL, sendo os 
valores inferiores e superiores relacionados com a hipoglicemia ou, talvez, com a diabetes 
mellitus, respectivamente. O monitoramento do nível de glicose do sangue é mensurado por 
intermédio do exame de glicemia capilar, considerada uma ferramenta importante para seu 
controle, sendo parte integrante do autocuidado das pessoas predisponentes aos distúrbios 
metabólicos. A disfunção destes dois parâmetros, pressão arterial e glicemia estão fortemente 
ligados para alavancar sérios problemas de saúde, e assim provocar doenças crônicas que 
geram alto desgaste físico e monetário para custear o tratamento ao longo da vida, já que 
estas patologias resultantes podem ser apenas controladas, porém não “curadas”. Objetivo: 
Relatar a experiência vivida em uma atividade de aferição de pressão arterial e realização do 
teste de glicemia durante uma campanha de vacinação para os funcionários de uma empresa 
automobilística. Metodologia: Esta pesquisa expõe um relato de experiência obtido durante as 
ações realizadas durante uma campanha de vacinação organizada em uma indústria 
automobilística de Taubaté/SP. Resultados: Durante a campanha de imunização, os 
funcionários que realizavam a vacinação tinham à disposição um atendimento para realizar a 
aferição da pressão arterial e testes para medir a glicose, e ao fazê-los foi constatado que a 
maioria não tinham parâmetros de como estava sua situação de saúde, se surpreendendo com 
os valores procedentes dos testes que resultaram muitas vezes em pressão arterial superior a 
130x90 mmHg e quanto ao teste de glicemia capilar de jejum superior a 110mg/dL. 
Desconheciam ainda a possibilidade de apresentar alguma doença cardiovascular e 
metabólica, referindo também não fazer acompanhamento médico e nem monitoramento dos 
parâmetros da pressão arterial e glicose. Frente a este cenário foi realizado orientações verbais 
e utilização de folhetos explicativos que continham informações necessárias para prevenção e 
tratamento das doenças metabólicas decorrentes da hiperglicemia e hipertensão arterial. 
Considerações finais: Mesmo que os fatores genéticos e ambientais sejam determinantes na 
ocorrência da hipertensão arterial, percebemos que os funcionários não possuíam um 
conhecimento adequado quanto à doença e seus sintomas, o que demonstra a falta de 
orientação e conhecimento para o autocuidado, sendo assim fundamental a realização de 
ações educativas e orientadas para aumentar a realização de procedimentos de controle e 
diminuição da morbidade. 


