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Resumo 

Objetivo: Desenvolver um programa em saúde para a melhoria da atenção e qualidade de vida dos 
hipertensos do município de João Costa-Piauí. Método: Estúdio teórico refletivo, baseado na 
elaboração de um plano operativo e na percepção do autor que busca analisar e discutir sobre o 
comportamento da Hipertensão Arterial e seus fatores determinantes. Resultados: O estudo 
ressaltará temas de promoção e prevenção em saúde para a equipe de saúde e a população em 
geral que visem diminuir a incidência de Hipertensão Arterial aumentar o nível de informação na 
sobre a Doença Crônicas e fatores de risco associados, assim como a qualificação dos serviços 
prestados pelos profissionais Conclusão: A população idosa, gestantes, e maiores de 18 anos como 
seres mais vulnerável serão as mais beneficiadas com a realização deste projeto de intervenção. 
Espera-se seja um incentivo para o desenvolvimento de outros projetos que visem a formação 
continuada de pacientes e profissionais da saúde e garantem um ensino de maior qualidade. 

Palavras-chaves: Hipertensão. Educação em Saúde, Fatores de risco. 

 

Abstract 

Objective: To develop a health program for the improvement of care and quality of life of hypertensive 
patients from the municipality of John Costa-Piauí. Method: Theoretical reflective Studio, based on 
the elaboration of an operating plan and the perception of the author who seeks to analyze and 
discuss the behavior of arterial hypertension and its determinants. Results: The study will highlight 
themes of promotion and prevention in health for the health team and the population in general, which 
aim to reduce the incidence of hypertension increase the level of information on chronic disease and 
associated risk factors, as well as the qualification of services provided by professionals Conclusion: 
The elderly, pregnant women, and older than 18 years as human beings more vulnerable will be the 
most benefited by the realization of this project intervention. It is expected to be an incentive for the 
development of other projects aimed at the continued education of patients and health professionals 
and guarantee a higher quality education. 
 
Keywords: Hypertension. Health Education, Risk Factors. 
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Introdução  

 

A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é uma condição clínica e multifatorial, de distribuição 

mundial que constitui um dos principais problemas médico sanitários mais importantes da medicina 

contemporânea. É uma das doenças mais estudadas no mundo, sendo denominada por muitos 

autores como assassina silenciosa; em muitos casos sendo diagnosticada quando o paciente já tem 

alguma afecção de algum órgão, por isso seu controle e prevenção e a ferramenta fundamental para 

diminuir a sua incidência e prevalência assim como suas complicações mais frequentes, como são as 

cardiopatias coronárias e as enfermidades cerebrovasculares, entre outras. É diagnosticada em 

pacientes com valores de pressão acima dos valores considerados como normais (PA maior ou igual 

a 140 90mmhg), obtidas em pelo menos duas tomadas de pressão subsequentes, obtidas em dias 

diferentes, ou em condições de repouso. (SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2011; 

Na área de abrangência do município Joao Costa do Estado de Piauí a nossa equipe de 

saúde em conjunto com os principais líderes das comunidades, identificarem em reuniões, que dentro 

dos problemas de saúde que mais afeita as comunidades encontra-se como primeira prioridade o 

elevado índice de pacientes com diagnóstico de Hipertensão Arterial Sistêmica, sendo esta também a 

causa de mais acompanhamento e atendimentos de urgências em nossa unidade da saúde, devido à 

falta de um diagnóstico precoce e um controle adequado das mesmas, além disso, a maioria dos 

pacientes apresentam  fatores de risco. Modificáveis associados como: obesos, sedentários, 

fumantes e com estilos de vida e alimentares inadequados além de pouco ou nenhum conhecimento 

de sua própria doença. Forem descobertos pontos fracos no processo de trabalho que dificultam a 

qualidade dos serviços prestados como: acompanhamento médico deficiente para hipertensos, déficit 

de informações acerca do perfil destes pacientes provocado pela falta de cadastro da comunidade 

pela Unidade Básica de Saúde, e bem pela ausência de uma agenda fixa de educação continuada 

com atividades de promoção e prevenção de doenças nas populações. 

A Hipertensão arterial constitui a terceira causa de invalidez no Brasil e é a mais comum de 

todas as Doenças Cardiovasculares (DCV). A mesma é altamente prevalente na população idosa e 

provoca importantes lesões em órgãos alvos e doenças cardiovasculares, renais, cerebrovasculares 

e oftálmicas com as consequentes incapacidades físico motoras, mentais e sociais importantes até a 

morte. (VIGITEL,2013). 

Estudos realizados neste ano por American Heart Association demostram que as 

Enfermidades Cardiovasculares são as primeiras causas de mortes a nível mundial, em 2013 causou 

mais de 17,3 milhões de mortes, cifra que aumentou a mais de 23,6 milhões para 2030. (AMERICAM 

HEART ASSICIATION, 2017 

O presente estudo pretende desenvolver um plano de ações em saúde que visem qualificar a 

atenção a saúde dos pacientes hipertensos atendidos na UBS Mãe Andrelina, identificar o total 

destes pacientes e posterior acompanhamento a traves de visitas domiciliares e consultas 

programadas, além de promover atividades educativas envolvendo aos familiares e a comunidade 

chegando a alcançar o objetivo principal de nosso estudo, a diminuição da incidência de Hipertensão 

Arterial e o controle dos fatores de risco da doença do Município João Costa Estado do Piauí, Brasil. 
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Método 

 

Estúdio teórico refletivo, baseado na elaboração de um plano operativo e na percepção do 

autor que busca analisar e discutir sobre o comportamento da Hipertensão Arterial e seus fatores 

determinantes. Na construção do plano operativo que é uma etapa de grande valor para o sucesso da 

operação serão designados os responsáveis por cada operação, definindo seus gerentes e os prazos 

para a execução de cada etapa. Tabela 1 

 

Tabela 1. Planilha de intervenção  

SITUAÇÃO 

PROBLEMA 

OBJETIVOS METAS/ 

PRAZOS 

AÇÕES/ 

ESTRATÉGIAS 

RESPONSÁVEIS 

 

-Alta 

incidência de 

pacientes 

hipertensos 

no Município 

João Costa.  

GERAL 

-Melhorar o 

atendimento aos 

pacientes 

hipertensos 

atendidos na para 

UBS Mãe 

Andrelina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECÍFICOS 

 

-Identificar os 

pacientes 

hipertensos 

atendidos na 

UBS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Realizar 

acompanhamento 

dos pacientes 

hipertensos por 

consultas e visitas 

domiciliares. 

 

-Reduzir a 

incidência de 

hipertensão 

arterial 

sistêmica do 

município em12 

meses após 

começo das 

atividades. 

-Diminuir um 

80% o número 

de 

complicações 

e/ou 

internações 

hospitalares. 

 

-Conhecer o 

100%dos 

pacientes 

hipertensos das 

comunidades 

na área de 

abrangência. 

Em 2 meses.  

 

 

 

 

 

 

-Aumentar em 

um 90% o nível 

de informação 

na população 

sobre 

hipertensão 

 

-Capacitação dos 

profissionais da 

Saúde (Equipe) 

em quanto a 

Diagnóstico e 

tratamento 

precoce da HÁS. 

 

 

-Realização de 

um bom 

acolhimento com 

escuta inicial. 

 

 

 

 

- Aferir a pressão 

arterial a todos os 

pacientes 

atendidos em 

consulta ou visita 

domiciliar. 

- Pesquisar 

pacientes com 

fatores de risco e 

hipertensos 

cadastrados nos 

sistemas digitais 

do SUS.  

 

-Realizar 

consultas 

agendadas e 

visitas 

domiciliares duas 

vezes por 

 

-Médico. 

-Enfermagem. 

-Téc. 

Enfermagem 

-Agentes 

Comunitários. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Médico. 

 

-Enfermagem. 

 

-Agentes 

Comunitários. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Médico. 

- Enfermagem. 

-Agentes 

Comunitários. 
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-Realização de 

ações de 

promoção e 

prevenção em 

saúde. 

 

 

 

arterial 

sistêmica e 

fatores de risco 

em 12 meses. 

-Reduzir um 

90% dos 

fatores de risco 

modificáveis na 

população. 

 

-Modificação 

dos estilos de 

vida e 

alimentação 

saudável. 

 

-Diminuição da 

incidência de 

hipertensos no 

município em 1 

ano após 

começo das 

atividades.  

semana. 

 

 

-Incorporar aos 

hipertensos ao 

programa de 

academia. 

 

 

-Palestras sobre 

alimentação 

saudável. 

 

 

 

-Distribuição de 

folhetos 

educativos nos 

centros de 

trabalho, 

escolhas e na 

própria 

comunidade. 

-Palestras no 

micro áreas das 

comunidades. 

-Criação de 

grupos de 

hipertensos com 

participação das 

famílias. 

-Realizar 

acompanhamento 

dos hipertensos 

junto a equipe do 

NASF.  

 

 

 

 

- Médico 

 

- Enfermagem. 

 

-Agentes 

Comunitários. 

 

-Psicólogo. 

 

-Nutricionista. 

 

-Educador físico. 

 

-Secretaria 

municipal de  

-Saúde. 

  

-Secretaria 

municipal de 

Educação.  

   Fonte: Elaborado pelo Autor, 2018. 

 

Proposta de Acompanhamento do Plano  
 

O Plano de ação será realizado para acompanhamento dos pacientes portadores de 

Hipertensão arterial de ambos os sexos, acima de 18 anos de  

Idade e cadastrados no Prontuário Eletrônico e nas fichas de atendimento individual e coletivas. 

Após o planejamento do plano de ação a Equipe Multiprofissional em saúde da UBS: todos os 

Agentes Comunitários de Saúde, Enfermeiras, Técnicos de enfermagem, Psicóloga, Nutricionista e 

Educadora Física) serão capacitados durante um mês sobre principais sintomas e sinais, prevenção, 

diagnóstico precoce, técnica para medir a pressão arterial, complicações e tratamento. Assim todos 

ajudariam a identificar melhor os pacientes com hipertensão arterial o com risco elevado de sofrer a 

mesma. 



 
 

5 
 

Na segunda etapa serão realizados uma pesquisa dos pacientes hipertensos com auxílio da 

equipe básica de saúde, com participação ativa dos agentes comunitários de saúde utilizando os 

registros do sistema de informações da atenção básica (SISAB), prontuários, fichas de atendimento 

individual e consolidado de vigilância epidemiológica presentes na secretaria de saúde, além de 

realizar busca ativa de hipertensos na comunidade com a medida da pressão arterial a todo paciente 

maior de 18 anos que assista à UBS e com a realização de visitas domiciliares pela equipe de saúde 

para detectar aqueles pacientes hipertensos que não acostumam a assistir a unidade básica de 

saúde e que estejam sem adesão ao tratamento e com fatores de risco. 

O desenvolvimento das atividades de promoção e prevenção de saúde serão feitas na própria 

UBS, nas escolas, centros do trabalho e na comunidade através de palestras ou videoconferências 

com assuntos, como: hipertensão – causas; fatores de risco; diagnóstico; complicações; sequelas; 

tratamento; mudanças no estilo de vida e autocuidado. Também serão criados grupos de hipertensos 

que serão avaliados por toda a equipe de saúde para estimular a prática de exercícios físicos e 

hábitos alimentícios saudáveis além de trocar experiências vividas coma doença que possam 

estimular o melhor controle da mesma.  

O plano de ação será avaliado e monitorizado periodicamente pela equipe nas consultas e 

durante as visitas domiciliares verificando se as mudanças de estilo de vida da população de nossa 

área estão ocorrendo e serão avaliado mensalmente nas reuniões de ESF quanto aos seus 

resultados, procurando-se sempre verificar se os resultados obtidos são os pretendidos. 

Ao final a equipe multiprofissional fara um relatório do plano de ação e seus resultados, e 

posteriormente uma discussão com a própria comunidade do próprio plano. 

 

Descrição e Analise da Implantação do Plano 

 
Em reuniões com a equipe forem detectados alguns problemas de saúde que ainda persistem 

na área de abrangência do município, sendo necessária a elaboração de um plano de intervenção. 

Dentre os problemas observados pela equipe, nas fases de definição e priorização, optou-se pela 

hipertensão arterial sistêmica, ineficazmente descontrolada, associada ou não a complicações. 

A elaboração de plano de ação segue o raciocínio no desenho das operações com a 

identificação dos recursos críticos, a análise da viabilidade e o plano operativo do projeto de 

intervenção.  

 

Identificação dos Problemas de Saúde  

 

Nossa Equipe de saúde de conjunto com alguns membros do Conselho de saúde realizou-se 

o diagnóstico das principais doenças que afetam a área de abrangência: 

-Hipertensão Arterial Sistêmica 

-Diabetes Mellitus 

-Maus hábitos dietéticos 

-Obesidade 

-Sedentarismo 
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- Estresse 

-Tabagismo 

 

Priorização dos Problemas 

 

O segundo passo foi a realização da priorização dos problemas na área de abrangência, 

aplicado um método da estimativa rápida tendo como coordenador da atividade o médico como 

moderador e a enfermeira. Como principal característica dos problemas foi analisada a importância, a 

urgência e a capacidade de enfrentamento.  

 

Descrição do Problema 

 

O próximo passo foi a descrição do problema identificado, pois afeta um 20% da população 

adulta, na área de abrangência. A doença está associada a complicações cardíacas 

cerebrovasculares e renais. 

De 300 pacientes hipertensos numa população de 2961 habitantes a maioria são homens 

com fatores de risco associados como idade avançada consome de álcool, inatividade física, altos 

níveis de colesterol em sangue e maus hábitos alimentares. Além disso, identificamos que um por 

cento elevados deles são moradores de áreas rurais e com baixo nível de educação. 

 

Explicação do Problema 

 

A hipertensão arterial e influenciada por muitos fatores de risco, a maioria deles modificáveis 

e preveníeis como são: 

1-Consumo excessivo de álcool 

2-Inatividade física 

3- Maus hábitos dietéticos 

4-Tabagismo 

5- Dieta rica em gorduras 

6- Estresse 

7- Uso de anticoncepcional oral. 

 

Identificação dos nos Críticos  

 

Ignorância sobre a doença: Falta de autocuidado. 

o Dietas gordurosas. 

o Baixo nível de informação sobre a doença 

o Inatividade física 

Não Adesão ao tratamento: descontrole da doença com complicações. 

Não participação dos usuários: não participação ao grupo HIPERDIA. 
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Monitoramento insuficiente: Acompanhamento inadequado da Equipe  

Pouco conhecimento sobre a doença. 

 Uma das propostas da equipe foi à capacitação de todos os profissionais sobre doenças 

crônicas em auxilio para um melhor desempenho da Equipe, dessa forma foram concretizadas as 

operações para os nós críticos conforme mostra demonstrativo da Tabela 2. 

 

Tabela 2. Desenho das operações para nós críticos. 

Nós críticos Operação/ 

Projeto 

Resultados 

Esperados  

Produtos Recursos 

Necessários 

-Falta de 

conhecimento 

sobre a 

doença. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Não 

participação 

dos pacientes. 

 

-Educação em Saúde. 

-Fomentar a educação em 

saúde /doença. 

-Difundir o conhecimento. 

 

 

 

 

-Estimular o interesse dos 

pacientes para a 

prevenção da doença e 

seu controle. 

-População 

mais informada 

e interessada 

na própria 

saúde, mais 

cientes das 

complicações 

e participação 

ativa do 

tratamento. 

 

-Participação 

ativa dos 

pacientes a 

consultas de 

HIPERDIA, 

palestras e 

grupos de 

hipertensos. 

 

- População 

mais informada 

sobre os 

fatores de risco 

da hipertensão 

arterial. 

-Capacitação 

da Equipe de 

saúde. 

-Palestras 

informativas  

-Campanha 

educativa na 

rádio local. 

- Consultas 

educativas.  

-Teste de 

participação. 

- Valorização 

da 

compreensão 

do paciente 

sobre sua 

doença. 

-Organizacional: 

Organização da logística das 

consultas. 

-Político: conseguir o local, 

mobilização social. 

Intesetorial. 

-Financeiro: lanches folhetos 

educativos e audiovisuais. 

 

-Organizacional/ Cognitivo: 

-Difusão da atenção centrada do 

usuário 

-Aplicação do modelo centrado no 

cuidado adequado com o usuário. 

-Não adesão 
ao tratamento 

-Aprimorar o tratamento. 
-Promover Mudanças no 
estilo de vida. 

-Adesão 
completa ao 
tratamento em 
90 % dos 
casos 
- Atingir 90 % 
de adesão ao 
tratamento por 
parte do 
paciente 

-Capacitação 
dos agentes 
de saúde. 
- Palestras 
educativas. 

-Organizacional: 
Adequação as atividades dos 
ACS. 
-Político: Agentes de saúde ativos 
no processo de saúde. 
-Financeiros:  
Aumentar o gasto em fármacos 
anti-hipertensivos.  

-Monitorização 
ineficiente  

-Acompanhar com carinho 
aos pacientes. 
-Realização de um bom 
Acolhimento. 
-Realização de consultas 
medica integral com 
escuta inicial. 

- Cobertura de 
90% da 
população com 
fatores de risco 
de 
desencadear 
Hipertensão. 

-Recursos 
humanos 
capacitados. 
- Protocolos 
cumpridos. 
 

-Organização dos prontuários. 
Aferição completa dos parâmetros 
(PA, FC, CA, Peso) e dos 
exames. 
-Político: Articulação entre setores 
da saúde e adesão dos 
profissionais. 
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-Aprimorar o 
acompanhamento. 

Organizacional 
Adequação de fluxos. 
  

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018. 

Identificação dos Recursos Críticos  

 

Nesta etapa foram identificados os recursos não críticos, que são aqueles indispensáveis 

para execução e que não estão disponíveis, sendo importante conhecê-los e criara estratégias para, 

viabilizá-los. Na Tabela 3 foram identificados os recursos críticos de cada operação.  

 

Tabela 3. Identificação dos recursos críticos. 

Operação / Projeção Recursos críticos 

-Educação em saúde  -Político: Aceitação de que o ESF não e só 

para aferir pressão arterial. 

-Financeiro: lanhes para palestras 

 -Adesão ao tratamento -Organizacional/cognitivo: difusão da 

atenção centrada no usuário. Aplicação do 

modelo centrado no cuidado. Adequação no 

trato do usuário. 

-Organizacional/cognitivo: difusão da atenção 

centrada no usuário, aplicação do modelo 

centrado no cuidado. Adequação no trato do 

usuário. 

-Organizacional: Adequação as atividades 

dos ACS. 

-Financeiros: mais gastos com fármacos. 

-Monitoramento permanente -Político: aceitação dos gastos 

Cognitivo: Elaboração do projeto para 

comprovação, solicitação eficiente com 

manutenção da eficácia. 

Financeiro: Distribuição de medicamentos, 

folhetos, cartilhas, e realização de exames 

laboratoriais. 

 Fonte: Elaborado pelo autor, 2018. 

 

Analise da Viabilidade do Plano 

 

Nesta fase do plano de intervenção e listada a identidade dos integrantes que controlam os 

recursos críticos. Uma vez colocado esta informação e feita uma análise para avaliar o grau de 

motivação dos responsáveis em relação aos objetivos visados pelo plano estratégico e escrever as 

ações estratégicas para motivar esses integrantes. Tabela 4. 
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Tabela 4. Análise de viabilidade do projeto. 

Operação / Projeção Recursos críticos Autor que 

controla 

Motivação Ação 

estratégica 

-Educação em 

saúde 

-Político: 

conscientização que a 

EFS não e só para aferir 

pressão arterial. 

-Financeiros: Lanches 

para palestras.  

-Secretaria 

de saúde  

-Indiferente  

 

Favorável 

-Apresentar 

projeto 

Apresentar 

projeto 

-Adesão ao 

tratamento 

Organizacional/cognitivo: 

difusão da atenção 

centrada no usuário -

Aplicação do modelo 

centrado no cuidado. 

Adequação no trato do 

usuário. 

-Equipe de 

saúde  

-Favorável -Não é 

necessário. 

 

-O que achou do 

tratamento 

-Organizacional: 

Adequação as atividades 

dos ACS. 

-Financeiros: mais 

gastos com fármacos. 

-Equipe de 

saúde 

-Favorável 

 

 

-Favorável 

-Não é 

necessário 

 

-Apresentar 

projeto 

-Monitoramento 

permanente. 

-Político: aceitação dos 

gastos 

-Cognitivo: Elaboração 

do projeto para 

comprovação, 

solicitação eficiente com 

manutenção da eficácia. 

-Financeiro: Distribuição 

de medicamentos, 

folhetos, cartilhas, e 

realização de exames. 

 

 

-Secretaria 

de saúde 

-Indiferente  

 

 

 

 

 

 

-Indiferente  

 

-Apresentar 

projeto. 

 

 

 

 

 

-Apresentar 

projeto 

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2018. 
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Gestão do Plano 

 

Tabela 5. Gestão do plano. 

Operação Coordenação  Produto Responsáveis Prazo 

-Educação e 

saúde 

-Um médico 

Avaliação após 

seis meses do 

início do projeto. 

-Palestras 

informativas 

-Grupos 

instrutivos. 

- Consultas 

educativas. 

- Capacitação dos 

ACS. 

-Medico. 

-Enfermeira. 

-Técnica de 

enfermagem. 

 

-Imediato 

 

-Mensais  

-Adesão ao 

tratamento 

-Um médico 

Avaliação após 

seis meses do 

início do projeto 

- Cobrança 

empática. 

-Teste de 

participação  

Valorização da 

compreensão do 

usuário sobre sua 

própria doença.  

-Medico. 

 

-Enfermeira. 

 

-Imediato 

-Acompanhar e 

avaliar  

-Um médico 

Avaliação após 

seis meses do 

início do projeto 

 -Medico. 

-Enfermeira. 

 

-Imediato 

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2018. 

 

Resultados  

 O nosso projeto encontrasse da fase de implantação, pelo qual ainda não temos resultados 

preliminares para discussão, mais espera-se reduzir 50% o índice de incidência de HAS, elevar 90 % 

o nível de conhecimento sobre hipertensão na população em 12 meses de trabalho assim como 

melhorar adesão aos tratamentos, alcançar um 80 % das mudanças de estilos de vida inadequados 

nos primeiros 6 meses, aumentar em um 60 a 70% o controle e acompanhamento dos pacientes 

cadastrados, reduzir um 50% a procura de atendimento por complicações cardiovasculares. Além de 

conhecer o 100% de pacientes hipertensos na área de abrangência em 2 meses, aferir pressão 

arterial ao 100% dos pacientes maiores de 18 anos atendidos na UBS com aumento das atividades 

de promoção, prevenção com participação familiar e comunitária. Também que nosso trabalho seja 
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um incentivo para o desenvolvimento de outros projetos que visem a formação continuada de 

pacientes e profissionais da saúde e garantem um ensino de maior qualidade que atendam as 

diferentes necessidades dos pacientes e assim efetivar uma pratica metodológica diferenciada. 

Discussão 

Houveram melhorias da qualificação da atenção dos pacientes atendidos na UBS durante o 

período do de aplicação do projeto e após projeto. O qual serão verificados pela diminuição da 

incidência de HAS e fatores de risco associados. De modo geral os pacientes e profissionais 

demostrarem interesse em trabalhar os temas apresentados, nas consultas, escolhas, centros de 

trabalho e na própria comunidade como meio de estarem mais atualizados e preparados. Problemas 

encontrados como: ignorância dos pacientes sobre temas relacionados com hipertensão e doenças 

crônicas, não adesão ao tratamento, falta autocuidado, estilos de vida e alimentares inadequados, 

pouca integração da equipe com outros setores como a educação e acompanhamento insuficiente 

dos profissionais com ações de saúde forem incentivo para a realização deste projeto comunitário. 

Um dos principais recursos para alcançar os objetivos serão as palestras públicas e a 

capacitação dos profissionais para criar um ambiente onde os profissionais de conjunto com os 

pacientes e posam argumentar, e a traves de trocas de ideias, tirarem suas dúvidas e curiosidades 

sobre o tema. Já os vídeos e a entrega de folhetos permitirão reforçar, entender e memorizar melhor 

a matéria por apresentar uma linguagem fácil e aproximar aos pacientes e profissionais ao cotidiano. 

A população idosa, gestantes, e maiores de 18 anos como seres mais vulnerável serão as mais 

beneficiadas com a realização deste projeto de intervenção. 

Nesse sentido a utilização de recursos didáticos nas áreas de trabalho e comunidades 

permitirá aos profissionais enriquecer sua cultura médica motivando aos pacientes a ter mais vontade 

de aprender e melhorar sua qualidade de vida. 
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