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Resumo
Introdução: A Organização Mundial da Saúde definiu a hipertensão arterial sistêmica

como “uma doença caracterizada por uma elevação crônica da pressão arterial sistólica
e/ou diastólica”. A hipertensão arterial apresenta incidência mundial, apresenta-se como
principal fator de risco na morbimortalidade por doenças isquêmicas cardiovasculares na
população adulta e o denominador comum de todos os estudos relacionados é que se trata
de um problema de saúde que merece atenção esmerada por todos os profissionais da
saúde pública. Objetivo: Elaborar um Plano Educacional de saúde para pacientes Hi-
pertensos no bairro da Esquina, em Urubici, estado de Santa Catarina. Metodologia: A
metodologia utilizada na presente investigação toma como referência os pressupostos da
pesquisa ação que propõe , primeiramente foi preciso a aplicação de um instrumento para
identificação dos problemas e posterior priorização dos mesmos, procura de alternativas
de solução, elaboração do plano de ação, vigilância, avaliação da situação de saúde e o
impacto das intervenções estabelecidas no plano de ação. O estudo acontecerá no período
de um ano, entre os meses de janeiro e dezembro de 2017. O universo estará representado
pelo total de pacientes relacionados nos critérios de inclusão. A população será subme-
tida a consultas e/ ou visitas domiciliares realizadas pelo médico, enfermeira, técnicos
de enfermagem e agentes comunitários de saúde, coletando variáveis gerais e específicas
necessárias para a investigação. Além disso, será preciso revisar os prontuários dos paci-
entes para completar a informação é finalmente participar no plano educacional para a
prevenção da doença. Resultados Esperados: Pretende-se com esta proposta educacional
ampliar o conhecimento frente a esta patologia e seus fatores de risco, estimular novas
estratégias de trabalho para com isso diminuir a incidência e as consequências que a hi-
pertensão está provocando e assim favorecer um melhor controle da doença e uma melhor
qualidade de vida.

Palavras-chave: Educação em Saúde, Fatores de Risco, Hipertensão, Prevenção de Do-
enças
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1 Introdução

A Unidade Básica de Saúde (UBS) que será abordada nesse projeto de intervenção está
localizada no município de Urubici – SC. A UBS se chama Eno Vieira Andrade e atende
a população residente no bairro chamado Esquina, o qual contempla as comunidades
do Verde Vale, Esquina Central e Traçado. A comunidade do Verde Vale possui uma
população bastante carente, sendo que boa parte desta população veio do oeste de Santa
Catarina e sobrevive de atividades informais, como da colheita da maça nos períodos
de novembro a abril. No loca, há cerca de 25 casas populares, que foram construídas e
doadas pela Prefeitura em 1992 A comunidade do Traçado abrange parte do comércio
mais antigo de Urubici, restaurantes e pousadas. Sua população atua principalmente no
comércio e nos serviços públicos da cidade. A região da Esquina Central é a que mais
cresce no município, possui a população com maior renda familiar e o comércio mais
forte da cidade. A área da UBS possui cadastrada 3261 pessoas e 1042 famílias, 15,3%
destas pessoas possui plano de saúde privado e 6,81% das famílias está cadastrada no
Programa Bolsa Família. A população atendida por esta UBS, conforme os dados do
Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB), possui 60,1% das crianças entre 7 a
14 anos de idade matriculadas na escola e 94,7% da população com 15 anos ou mais
alfabetizadas. Neste território, há dois centros de educação infantil (CEI) e uma escola,
as quais são: CEI Galvina Vieira, onde estudam crianças de 3 a 6 anos de idade; CEI
Ana Rodrigues Corrêa que atende crianças de 0 a 3 anos de idade; Escola Básica Manuel
de Tralessa que corresponde à única escola Estadual, onde estudam indivíduos de 9 a
16 anos de idade. Em relação às condições sanitárias da área de abrangência, 11,13%
das famílias utilizam como tratamento da água a filtração, 2,11% fervem a água, 3,36%
tratam a água por meio da cloração e 83,40% não fazem nenhuma forma de tratamento
na água que utilizam. Praticamente toda a população possui cobertura elétrica (99,2%),
coleta pública de lixo (99,3%) e água de abastecimento da rede pública (95,6%) e um
número inexpressivo de pessoas utiliza poço e/ ou nascente, 82,5% das famílias destinam
suas fezes/urina em fossas. Quanto ao tipo de casa, por haver na região serrana muitas
madeireiras, o tipo de casa que prevalece é o de madeira, com destaque para os pinos. De
acordo com dados do SIAB, do primeiro semestre de 2015 a população da UBS apresenta
uma prevalência de Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) de quase 11% e o número de
casos novos de HAS é de aproximadamente 1,8%. Já em relação à Diabetes Mellitus a
prevalência é de cerca de 8,2% e sua incidência fica próximo a 3,7%. Estas duas doenças
crônicas citadas acima são juntamente com a insuficiência respiratória, doenças da saúde
mental e as causas externas as queixas mais comuns na UBS. A equipe de saúde da família
realiza o acompanhamento dos indivíduos com HAS, diabetes, através do trabalho das
Agentes Comunitárias de Saúde (ACS) e por meio da anamnese e do preenchimento dos
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prontuários durante as consultas. A partir do contexto exposto, o plano visa promover a
saúde em pacientes hipertensos, no bairro da Esquina que está localizado em Urubici -
SC. Ancorada na educação para a saúde, para aumentar a conscientização do ser humano
e sensibilizar reduzindo assim a morbimortalidade da hipertensão e suas complicações
frequentes, que constitui um verdadeiro problema de saúde pública nessa comunidade,
visa educar, concientezar e sensibilizar os pacientes hipertensos, a fim de alcançar a gestão
de fatores de risco modificáveis   de pressão arterial elevada para a melhoria da qualidade
de vida. Neste sentido, o desenho de um programa estratégico de ensino para transmitir
informações às pessoas afetadas pela hipertensão,   para garantir uma gestão de saúde
adequada, evitar complicações, rastrear e controlar factores de risco modificáveis, tais
como complicações frequentes.
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2 Objetivos

2.1 Objetivo geral
Propor um Plano educacional de saúde para pacientes Hipertensos no bairro da Es-

quina, em Urubici, estado de Santa Catarina.

2.2 Objetivos específicos
Descrever as ações aplicadas pelos profissionais de saúde nos pacientes hipertensos e

com fatores de risco a Hipertensão no bairro da Esquina, em Urubici, estado de Santa
Catarina.

Diagnosticar os fatores de risco associados à pressão arterial elevada dos pacientes
hipertensos no bairro da Esquina, em Urubici, estado de Santa Catarina.

Formular um plano de ação educativo para saúde de pacientes hipertensos no bairro
da Esquina, em Urubici, estado de Santa Catarina.
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3 Revisão da Literatura

Em 1978 a Organização Mundial da Saúde definiu a hipertensão arterial sistêmica
(HAS) como “uma doença caracterizada por uma elevação crônica da pressão arterial
sistólica e/ou diastólica”(WHO, 1978).

O III Consenso Brasileiro de Hipertensão Arterial (1998) designou a hipertensão ar-
terial sistêmica como uma entidade clínica multifatorial, conceituada como síndrome ca-
racterizada pela presença de níveis tensionais elevados, associados à alteração metabólica
e hormonal e a fenômenos tróficos (hipertrofias cardíaca e vascular) (HIPERTENSÃO;
CARDIOLOGIA; NEFROLOGIA, 1999)

A medida dos níveis tensionais constitui elemento chave para estabelecer diagnóstico
da doença. Realizada de forma indireta por meio de técnicas padronizadas, equipamentos
calibrados e preparo do paciente, deve abranger todas as esferas das consultas clínicas
(CARDIOLOGIA; HIPERTENSÃO; NEFROLOGIA, 2010).

A hipertensão arterial sistêmica se apresenta como um agravo com alta prevalência
com elevação desta em faixas etárias maiores, atingindo 40% a 50 % da população adulta
com mais de 40 anos (FUCHS, 2001). A hipertensão arterial apresenta incidência mun-
dial, estudos da Organização PanAmericana da Saúde (OPAS) e Organização Mundial
da Saúde (OMS) estimam que 8% a 18% da população mundial de adultos sofram com a
doença na sua forma essencial e 1% a 5% na sua forma secundária. Em países desenvol-
vidos a HAS apresenta-se como principal fator de risco na morbimortalidade por doenças
isquêmicas cardiovasculares na população adulta (MUXFELDT et al., 2003).

A prevalência da hipertensão arterial sistêmica na América Latina e Caribe (ALC)
é descrita em revisão bibliográfica realizada por Ordúñez et al. (2001). Este identificou
58 estudos, publicados entre 1966 e 2000 em que encontrou variação de prevalência entre
11,1% e 43,0% e denotou número insuficiente de pesquisas relativas à HAS na ALC. Entre
adultos na América Latina,demonstrou-se oscilação da prevalência da hipertensão arterial
entre 4,1% a 37,9%.

No Brasil as pesquisas relacionadas a prevalência de HAS remontam à década de 70.
Na época em virtude das diferentes metodologias aplicadas e não havendo cumprimento
de regras básicas para estudos populacionais, as pesquisas apresentaram viéses. Nas pu-
blicações recentes os métodos mostram-se mais apurados e as análises mais completas,
com procedência hegemônica de centros pesquisadores de São Paulo e Rio Grande do
Sul (LESSA, 2006), porém mantêm oscilações entre os valores. (PICCINI; VICTORA,
1994)apresentaram trabalho com amostra aleatória de 1657 adultos, em cidade de médio
porte no Brasil, encontrando 19,8 % de hipertensos.

CHOR (1998) realizou estudo transversal com 1183 funcionários lotados em dois seto-
res de uma estatal na cidade do Rio de Janeiro. A amostra era composta por 60% de 16
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Capítulo 3. Revisão da Literatura homens e 40% de mulheres, com idade média de 37,4
e 39,1 anos respectivamente, tendo sido estimada prevalência de HAS entre 15% e 30%
para homens e entre 15% e 27% para mulheres.

Cerca de 15% a 20% da população adulta com mais de 18 anos chegando a 50%
na população acima dos 64 anos. Em estudo realizado na cidade de Catanduva, São
Paulo, observou-se uma prevalência de hipertensão arterial em torno de 31% atingindo
principalmente o sexo feminino . Molina et al. (2003) apresentaram números diferentes
em estudo realizado na cidade de Vitória, Espírito Santo. Em questionário aplicado em
2200 indivíduos encontrou-se uma prevalência de 20 a 45% de portadores da doença, na
população entre 25 e 64 anos. Em Santa Catarina, segundo os dados na Secretaria de
Estado da Saúde (2005) a prevalência de hipertensão arterial sistêmica se mantém entre
20% e 22% da população acima de 18 anos.

Neste sentido, a magnitude e dificuldades no controle fazem da HAS um fator de risco
para o desenvolvimento de fatores associados como acidente vascular cerebral (AVC) e
infarto agudo do miocárdio (IAM) (FUCHS, 2001).. Fundamentando a hipertensão arte-
rial sistêmica como fator de risco para agravos cardio-circulatórios, demonstra-se fortes
evidencias de relação de níveis pressóricos elevados e maior probabilidade de ocorrência de
doenças isquêmicas do coração, cérebro-vasculares. Em torno de 40% das doenças cardio-
vasculares e 25% das doenças coronarianas estão associadas com a HAS (CARDIOLOGIA;
HIPERTENSÃO; NEFROLOGIA, 2010).

As complicações associadas à hipertensão arterial sistêmica têm efeito direto nas hos-
pitalizações. Dentre as afecções cardiovasculares, pacientes portadores de insuficiência
cardíaca congestiva internam-se mais seguidos dos que apresentam acidente vascular ce-
rebral. No ano de 1998, segundo o Ministério da Saúde, se gastou o equivalente a 400
milhões de dólares com internações por doenças cardiovasculares no país, num total de
1.150.000 baixas hospitalares (BRASIL, 2001).

As repercussões sociais e econômicas da doença desvelam a importância de estudos na
área, bem como a priorização no diagnóstico precoce e efetivação de trabalhos preventivos
e educativos para a população (MOLINA et al., 2003). Segundo o autor, mesmo consi-
derando a forma indiscriminada com que a HAS atinge a população, o processo saúde
doença se interliga com outros fatores além do aspecto clínico, outros fatores de risco
são evidenciados. Alguns grupos específicos apresentam diferentes taxas de prevalência e
prognóstico do agravo, sendo eles: negros e miscigenados, crianças e adolescentes, idosos,
mulheres, 17 pessoas obesas, diabéticas e com dislipidemia.

Piccini e Victora (1994) em estudo em área urbana no sul do Brasil encontraram
associação positiva entre HAS e obesidade. Com relação às variáveis socioeconômicas,
pertencer à classe social proletariado típico e estar fora da população economicamente
ativa, possuir nenhum ou poucos anos de estudo, também aparece como fatores de risco
para a doença. O hábito de fumar, o consumo alimentar e as condições sócioeconômicas
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são considerados fatores causais para o agravamento da doença.

Além das variáveis citadas acima, a transição demográfica, nutricional e epidemiológica
faz também da HAS um agravo de saúde pública prevalente e importante, independente
do desenvolvimento do país. Mesmo considerando a deficiência de estudos mais abran-
gentes na área e desconhecendo os fatores causais, estudos demonstram que o tabagismo,
sedentarismo, estresse, história familiar, cor de pele negra, sobrepeso, consumo de álcool e
sódio, baixa escolaridade e idade avançada correlacionam-se positivamente a HAS(LESSA,
2006).

No Brasil, no ano de 2002, os agravos considerados associados a HAS, no caso as
doenças circulatórias, responderam por um terço do total de óbitos em todas as ida-
des (SAúDE, 2003). Neste contexto constam como objetivos dos programas e políticas
de controle de hipertensão arterial no país a minimização da prevalência, redução das
complicações, internações e mortes pelos agravos correlacionados, ênfase no processo de
conhecimento da população quanto ao agravo com incentivo de políticas e de progra-
mas e a garantia de acesso aos serviços básicos de saúde, com resolubilidade (BRASIL,
2001). A redução da prevalência de hipertensão arterial sistêmica poderia levar, entre
outras mudanças de taxas, a diminuição da taxa de internação por acidente vascular cere-
bral (IAVC) e da taxa insuficiência cardíaca congestiva (IICC) como também da taxa de
mortalidade por doenças cerebrovasculares (MDCV). A insuficiência cardíaca congestiva
consiste na incapacidade do músculo cardíaco em bombear uma quantidade suficiente de
sangue, satisfazendo os músculos e tecidos corporais de oxigênio e nutrientes necessários.

No Brasil inexistem estudos de prevalência e incidência de ICC, porém a internação
na rede do SUS e conveniados permanecem elevadas. A ICC se apresenta como a causa
mais freqüente de internação por problemas circulatórios em todas as regiões e em ambos
18 Capítulo 3. Revisão da Literatura os sexos. Ressalta-se que a assistência básica ou
intermediária pode tratar e controlar a doença. . A insuficiência cardíaca congestiva se
apresenta como a primeira causa de morte na população e a segunda causa de hospitaliza-
ção no SUS, sendo que 80% dos pacientes portadores do agravo sofrem de HAS, reforçando
a importância deste determinante considerado um fator de risco cardiovascular (LESSA,
2006). As doenças cerebrovasculares e os acidentes vasculares cerebrais são conceituados
como anormalidade funcional do sistema nervoso central de qualquer ordem, causada pela
“interferência no suprimento sanguíneo normal para o encéfalo”. As “alterações hiperten-
sivas aparecem como etiologia do agravo”. Existe um importante aspecto no quadro dos
agravos decorrentes da HAS. A taxa de internação por AVC e por ICC vem decrescendo
no período entre 1999 e 2004 no estado de Santa Catarina. A taxa de mortalidade por
doenças cerebrovasculares seguiu o mesmo comportamento, exceto pelo discreto aumento
em 2003 (SAÚDE., 2015). Segundo o Ministério da Saúde, o vínculo de portadores da HAS
com as unidades básicas de saúde responsáveis pela atenção básica à saúde, identificando
precocemente os casos, realizando tratamento adequado é imprescindível para o controle
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dos agravos. Evitando o agravamento das patologias, o surgimento de complicações, re-
duzindo o número de internações hospitalares e a consequente mortalidade por doenças
cardiovasculares a atenção básica de saúde estará fazendo seu papel frente ao controle da
hipertensão arterial sistêmica (BRASIL, 2001).

.
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4 Metodologia

A metodologia utilizada na presente investigação toma como referência os pressupos-
tos da pesquisa ação que propõe Thiollent (2005), as etapas são as seguintes: a. Fase
exploratória:

A pesquisa abrange a população referente a UBS Eno Vieira de Andrade no município
de Urubici, Estado de Santa Catarina. Pela política da descentralização, o município
divide-se em 4 unidades de atendimento para a Atenção Básica de Saúde e assim garantir
o desenvolvimento regional em matéria de saúde. Com uma população estimada no início
de 2017 de 3278 habitantes a nossa área apresenta como indicadores demográficos uma
taxa de crescimento anual relativamente baixa, a natalidade e a taxa de mortalidade
infantil no ano 2016 foram aceitáveis em comparação com anos anteriores e o Índice de
Desenvolvimento Humano Municipal (IDH Municipal) é 0,690. O objetivo da presente
proposta de intervenção consiste nas informações de abrangência municipal e da nossa
área relacionada à Estratégia de Saúde da Família em relação à Hipertensão Arterial.

Critérios de inclusão da população

• Pacientes com diagnóstico de Hipertensão Arterial (incidência e prevalência) no
período de janeiro a dezembro do ano 2017, pertencentes à micro área de saúde da
UBS Eno Vieira de Andrade do município de Urubici, estado Santa Catarina.

• Participação voluntária dos pacientes para participar do estudo.

• Pacientes com plenas faculdades físicas e psíquicas.

• Permanecer na área durante o tempo da investigação.

• Pacientes de 22 anos de idade ou mais.

Critérios de saída

• Abandono da investigação.

Para a efetivação dos objetivos propostos serão confeccionadas e analisadas tabelas de
dados que será aplicada ao total de pacientes relacionados nos critérios de inclusão, os
quais representarão o universo do estudo, prévio do consentimento informado.

Tempo, espaço e universo.
O estudo acontecerá no período de um ano, entre os meses de janeiro e dezembro de

2017. O universo estará representado pelo total de pacientes relacionados nos critérios de
inclusão.

A população segundo os critérios de inclusão será submetida a uma seleção de amostras
intencional, na consulta ou nas visitas domiciliares pelo médico, com a participação da
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Tabela 1 – Profissionais da Saúde - Reunião com equipe da saúde: Estratégias para des-
crever as ações aplicadas pelo equipe da saúde nos pacientes hipertensos.

Propósitos Conteúdo Téc-
nica

Re-
cur-
sos

TempoLu-
gar

Res-
pon-
sável

Ava-
lia-
ção

Fazer um diagnóstico da
atuação do equipe da
saúde nos pacientes

hipertensos que assistem
na unidade básica de

saúde

Conduta e
ações aplicadas

no caso da
presença de

pacientes com
HA

Reunião
Entrega

de
material
informa-

tivo

No-
te-
book
Pro-
je-
tor

45
min

UBS Pes-
quisa-
dor
(Mé-
dica
ESF)

Ses-
são
de

per-
gun-
tas

enfermeira, os técnicos de enfermagem e os agentes comunitários de saúde, coletando
variáveis gerais e específicas necessárias para a investigação. Além disso, será preciso
revisar os prontuários dos pacientes para completar a informação. b. Tema da Pesquisa:

Primeiramente, foi preciso à aplicação de um instrumento que conta com vários pas-
sos como a identificação dos problemas, a priorização dos mesmos, a análise causal e a
procuração das alternativas de solução a fim de concertar o tema objeto da investigação
titulada plano educacional de saúde para pacientes Hipertensos no bairro da Esquina, em
Urubici, estado de Santa Catarina.

Depois de apresentar a fase exploratória da realidade, que sustenta o problema que
será trabalhado no projeto de intervenção é possível que exista a necessidade de que o
novo modelo proposto para a Atenção Básica, para assim complementar os trabalhos dos
profissionais de saúde inseridos no SUS, o qual apresenta todas as condições para brindar
uma atenção integral, acessível e com qualidade. O esforço principal deve ser elevar o
conceito de dar soluções à maioria dos problemas de saúde da população sendo parte
importante do processo, a avaliação e discussão permanente dos indicadores de saúde
que são uma importante ferramenta de trabalho na Atenção Básica, ressaltando-se que a
saúde é um dever social e um direito da população. c. Colocação de problemas

Finalmente depois de conhecer e priorizar os problemas considera-se importante di-
recionar a atenção no alto índice de prevalência e incidência de Hipertensão Arterial
Sistêmica, foram estabelecidos os seguintes objetivos a dar resposta: descrever as ações
aplicadas pelos profissionais de saúde nos pacientes hipertensos e com fatores de risco
a Hipertensão; diagnosticar os fatores de risco associados à pressão arterial elevada dos
pacientes hipertensos, e finalmente formular um plano de ação educativo para saúde de
pacientes hipertensos no bairro da Esquina, em Urubici, estado de Santa Catarina.

Para o alcance dos objetivos será aplicado o plano de ação seguinte:
Dentro das limitantes da investigação é importante destacar que o projeto precisa ter

a aceitação dos conselhos científicos e de saúde municipal, da Secretaria Municipal de
Saúde e a Prefeitura Municipal como órgão reitor das políticas públicas na região.
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Tabela 2 – Pacientes com HA - Estratégias para o diagnóstico dos fatores de risco de HA
nos pacientes que assistem na unidade da saúde.

Diagnosticar
os fatores de

risco nos
pacientes com

HA

Principais fatores
de risco:

alimentação,
atividades físicas,

estresse.

-Reunião
Com

pacientes da
unidade da

saúde

No-
te-

book
Pro-
jetor

45
min

Co-
mu-
ni-
dade

Pesqui-
sador
(Mé-
dica
ESF)
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Tabela 3 – Plano de Ação Educativo - Transformar a realidade da comunidade mediante
a implementação de um plano educativo para a prevenção de HA na cidade
de Urubici, Santa Catarina.
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doença e as possíveis
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para o atendimento e
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prevenção,
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d. Lugar da Teoria
Com o propósito de possuir o embasamento verdadeiramente científico que nos permita

respaldar nossa análise e ao mesmo tempo comparar os resultados obtidos com os dados
reportados por outros autores, consultaremos a bibliografia relacionada com o tema que
nos ocupa e fazendo uma análise documental assim como a revisão dos prontuários dos
pacientes a investigar. Desse jeito pelo meio da triangulação das fontes pretendesse ter
uma aproximação da realidade objeto de estudo.
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5 Resultados Esperados

A HAS é uma das principais causas de morte no Brasil e precisa ter uma atenção
priorizada nos dias atuais. Aprimorar o controle da doença significa fortalecer a saúde da
população e diminuir enormemente em gastos públicos e privativos em matéria de saúde.
Modificar condutas da população em geral no período estabelecido é a nossa principal
premissa. A UBS Eno Vieira de Andrade do município de Urubici, estado Santa Catarina,
participará do projeto porque a investigação resulta do interesse pelos resultados positivos
que esperamos alcançar, de maneira que o estudo vai permitir conhecer e modificar as
condutas da pessoal saúde e da população em relação com a Hipertensão Arterial.

A influência dos fatores epidemiológicos desencadeantes e/ou agravantes que incidem
sobre a HAS e dessa forma aumentar o conhecimento e fazer novas estratégias de trabalho
para diminuir a incidência e as consequências que o problema está provocando e assim
favorecer um melhor controle da doença e uma melhor qualidade de vida. Outras entidades
envolvidas que guardam relação com o projeto são os conselhos científicos e de saúde
municipal, a Secretaria Municipal de Saúde e a Prefeitura Municipal como órgãos reitores
das políticas públicas na região, nosso principal resultado esperado e a transformação
da conduta e/o conhecimento tanto do pessoal da saúde como do próprio paciente para
minimizar o impacto da doença. Dentre as atividades propostas, destacamos as citadas a
seguir:

Atividades educativas de ação propostas aos pacientes

• Fornecer material audiovisual para os diferentes encontros de promoção e educação
para a saúde;

• Encontros sobre alimentação saudável. Deve ser realizado uma vez ao mês no horário
das 15hs às 16 horas por um período de 6 meses;

• Encontros de atividade física. Deve ser realizado caminhadas familiares, uso de bi-
cicletas, ginástica aeróbica e outras em pelo menos duas ou três vezes por semana
no horário das 17hs às 18hs por um período de 6 meses;

• Encontros de estilos de vida Saudável. Realizem-se vários encontros de prevenção,
tabagismo, álcool e outras drogas. Propomos realiza-los ao menos uma vez por
semana, no horário das 15.00 às 17.00 horas por um período de 6 meses.

Atividades orientadoras para os professionais da saúde Fazer uma reunião mensal para
reforça mento da promoção e educação em pacientes com HAS; se propõe realiza-los ao
menos uma vez por mês, a primeira quarta feira no horário das 15.00 às 17.00 horas, por
um período de 6 meses.
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