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RESUMO 
 

As Doenças Cardiovasculares (DCV) são uma das maiores causas de óbitos no 
mundo, elas foram responsáveis por mais de 17 milhões de mortes no ano de 2008, 
dos quais três milhões ocorreram antes dos 60 anos de idade, essas mortes poderiam 
ser evitadas. A Hipertensão Arterial Sistêmica é um grande problema de saúde pública 
no mundo e também no Brasil. Sua prevalência no Brasil oscila entre 22% e 44% para 
adultos (32% em média), chegando a mais de 50% para indivíduos com 60 a 69. O 
Grupo dos Hipertensos é um dos que mais crescem nessa área de abrangência, que 
fica localizado em Redenção do Gurgueia na localidade “Brejão” Zona Rural, pessoas 
jovens estão se deparando com essa condição de saúde, por diversos fatores. Muitos 
desses clientes não são assíduos às consultas de rotina, dificultando assim a 
assistência e o tratamento. O objetivo desse trabalho é elaborar um plano de ação 
com esses usuários hipertensos a fim de elevar o índice de consultas mensais dos 
pacientes Hipertensos cadastrados nas equipes de atenção básica do município de 
redenção do Gurgueia. O plano de ação visa correlacionar os hipertensos cadastrados 
que são assíduos às consultas Médicas e de Enfermagem com os que não 
comparecem as consultas. Desenvolver ações educativas com os hipertensos para 
melhorar a adesão ao tratamento e diminuir complicações. 
 
Descritores: Hipertensão, Atenção Básica, Adesão ao tratamento. 
 
 
 

ACCESSION OF HYPERTENSIONS THE ROUTINE CONSULTATIONS 
IN BASIC ATTENTION 

 
SUMMARY 

 
Cardiovascular Diseases (CVD) are one of the world's leading causes of death, 
accounting for more than 17 million deaths in 2008, of which three million occurred 
before the age of 60, these deaths could be avoided. Systemic Arterial Hypertension is 
a major public health problem in the world and also in Brazil. Its prevalence in Brazil 
ranges from 22% to 44% for adults (32% on average), reaching more than 50% for 
individuals with 60 to 69. The Hypertensive Group is one of the fastest growing in this 
area of coverage, which is located in Redenção of Gurgueia in the locality "Brejão" 
Rural Area; young people are facing this health condition, by several factors. Many of 
these clients are not taking routine appointments, making it difficult to get care and 
treatment. The objective of this work is to elaborate a plan of action with these 
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hypertensive users in order to raise the index of monthly consultations of the 
hypertensive patients enrolled in the basic attention teams of the municipality of 
redemption of Gurgueia. The action plan aims to correlate the hypertensive patients 
who are attending the Medical and Nursing appointments with those who do not attend 
the consultations. Develop educational actions with hypertensive patients to improve 
adherence to treatment and decrease complications. 
 
Descriptors: Hypertension, Basic Attention, Adherence to treatment. 
 

 

 

1.INTRODUÇÂO 

 

O Posto de saúde do Brejão fica localizado em Redenção do Gurgueia na 

localidade “Brejão” Zona Rural, o aceso a região é através de uma estrada vicinal, 

essa mesma comunidade citada é reconhecida pela Legislação como uma 

comunidade quilombola. 

Porem há outras comunidades inseridas nessa unidade básica, num total de 6 

localidade que ficam distantes do brejão porem fazem parte para completar as 

exigências mínimas para a criação de uma UBS, no corpo de profissionais na Unidade 

Básica de Saúde temos: uma Medica do programa Mais Médicos, Tec. em 

enfermagem, Enfermeiro, Dentista, Tec. em Odontologia e 6 agentes comunitários de 

saúde. 

Devido às circunstâncias demográficas da equipe de saúde do brejão, os 

atendimentos as demais localidades são oferecidos em um posto de apoio na zona 

urbana, atendimentos tais como Pré-Natal, Coleta Citológica, CD, Teste rápido nas 

Gestantes, Acompanhamento de pacientes com Hanseníase e Tuberculose, Demanda 

espontânea, Curativos, Aplicação de medicações IV/IM, e acompanhamento de 

Diabéticos e Hipertensos. 

O Grupo dos Hipertensos é um dos que mais crescem na nossa área de 

abrangência, cada vez mais pessoas jovens estão se deparando com essa condição 

de saúde, por diversos fatores, a caso de pessoas com 30 anos de idade que já são 

diagnosticados com Hipertensão Sistêmica, e aqueles que já convivem com a doença 

muitas vezes não tem o cuidado de estar sempre comparecendo as consultas 

agendadas. 

As Doenças Cardiovasculares (DCV) é uma das, a maiores causas de mortes no 

mundo. Elas levaram a óbito mais de 17 milhões de pessoas em 2008, dos quais três 

milhões ocorreram antes dos 60 anos de idade, e grande parte poderia ter sido 
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evitada. A Organização Mundial de Saúde traz algumas estimativas que em 2030 

quase 23,6 milhões de pessoas irão a óbito decorrente de doenças cardiovasculares 

(BRASIL 2010) 

O diagnóstico de Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é realizado através da 

aferição da PA da seguinte forma. A primeira verificação deve ser realizada nos dois 

braços do cliente. Caso haja diferença entre os valores, deve ser considerada a 

medida de maior valor. O braço com o maior valor aferido deve ser utilizado como 

referência nas próximas medidas. (SBC; SBH; SBN, 2013). 

 Cada paciente apresente diferenças de pressão entre o braço direito e o 

esquerdo maiores de 20/10 mmHg para as pressões sistólica/diastólica, 

respectivamente ele deverá ser investigado e posteriormente deverá ser feita uma 

nova aferição com intervalo de um minuto (SBC; SBH; SBN, 2013). 

Com base nessa problemática surgiu o interesse em contribuir positivamente 

com essa localidade, sanando essas dificuldades e entender melhor o que de fato 

realmente estar acontecendo com esse público alvo. E surgiu por tanto algumas 

perguntas: O que leva os hipertensos a não realizarem as consultas agendadas? Qual 

o nível de comprometimento desses usuários com o tratamento de HAS? 

 

OBJETIVO GERAL: Elaborar um plano de ação para elevar o índice de consultas 

mensais dos pacientes Hipertensos cadastrados nas equipes de atenção básica do 

município de redenção do Gurgueia  

 

OBJETIVO ESPECIFICO:  

 Correlacionar os hipertensos cadastrados que são assíduos as consultas 

Medicas e de Enfermagem com os que não comparecem as consultas. 

 Desenvolver ações educativas com os hipertensos para melhorar a adesão ao 

tratamento e diminuir complicações. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Caracterização da Atenção Básica. 

Visando fazer uma mudança no modelo de assistência e atenção à saúde 

consequentemente fortalecendo os princípios e diretrizes do SUS, o Ministério da 

Saúde criou, em 1994, o Programa Saúde na Família (PSF), que posteriormente viria 

a se chamar Estratégia e saúde da Família (ESF). Esse Programa nasceu na intenção 
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de reorganizar os padrões de pensamento e comportamento dos profissionais e da 

população brasileira. Sistematizada e orientada por equipes de saúde da família que 

envolve médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, odontólogos e Agentes 

Comunitários de Saúde (ACS), a ESF busca reformular o antigo modelo sanitário de 

medicina curativa, iniciando assim uma abordagem coletiva, centrada na família e na 

comunidade, inserida em seu contexto real e concreto (BACKES, DIRCE; et al 2012) 

A ESF é uma estratégia que deve por direto incentivar e orientar à participação 

popular, deve promover uma nova relação entre as diferentes partes que compõe os 

responsáveis pela saúde coletiva, onde tanto o profissional quanto o usuário 

podem/devem ser produtores e construtores de saúde.Este envolvimento, no entanto, 

só é possível mediante um processo dialógico entre os diferentes saberes, no qual 

cada um contribui com o seu conhecimento peculiar e juntos possibilitam uma 

interação efetiva pela valorização das diferentes experiências e expectativas de vida 

(BACKES, Dirce; et al 2012).  

Segundo a Política de Atenção Básica de 2012 (PNAB) atenção básica é um 

conjunto de ações de saúde, individual e coletivo, que envolve a promoção e a 

proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a 

reabilitação, finalizando com a manutenção da saúde com a finalidade de atender com 

individuo integralmente (BRASIL 2012). 

É desenvolvida por meio do exercício de práticas de cuidado e gestão, 

democráticas e participativas, sob forma de trabalho em equipe, dirigidas a populações 

de territórios definidos, pelas quais assume a responsabilidade sanitária, considerando 

a dinamicidade existente no território em que vivem essas populações (BRASIL 2012). 

No Brasil, a Atenção Básica é desenvolvida com um alto grau de 

descentralização fazendo que cada setor e pequenas populações tenham um papel na 

rede de atenção à saúde, ela deve ser o contato preferencial dos usuários, a principal 

porta de entrada e centro de comunicação com toda a Rede de Atenção à Saúde. Por 

isso, é fundamental que ela obedeça os princípios da universalidade, da 

acessibilidade, do vínculo, da continuidade do cuidado, da integralidade da atenção, 

da responsabilização, da humanização, da equidade e da participação social. (BRASIL 

2012). 

 As Unidades Básicas de Saúde são construídas perto de onde as pessoas 

moram, trabalham, estudam e vivem elas desempenham um papel fundamental na 

garantia à população de acesso a uma atenção à saúde de qualidade. Equipar estas 

unidades com infraestrutura adequada a este atendimento é um desafio que vem 
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sendo confrontado pois o Brasil - único país do mundo com mais de 100 milhões de 

habitantes com um sistema de saúde público único, e gratuita (BRASIL 2012). 

Envelhecimento populacional é definido como a mudança na faixa etária da 

população, e produz um aumento do peso relativo das pessoas acima de determinada 

idade, considerada como definidora do início da velhice. No Brasil, é definida como 

idosa a pessoa que tem 60 anos ou mais de idade. O envelhecimento populacional é 

um fenômeno natural, irreversível e mundial (BRASIL 2010)  

A população idosa brasileira tem crescido de forma rápida em comparação com 

o aumento da população das outras faixas etárias. Dentro desse grupo, os 

denominados “mais idosos, muito idosos ou idosos em velhice avançada” (acima de 

80 anos), também vêm aumentando proporcionalmente e de maneira mais acelerada, 

constituindo o segmento populacional que mais cresce nos últimos tempos, sendo hoje 

mais de 12% da população idosa. O Brasil caminha velozmente rumo a uma 

população cada vez mais envelhecido; fenômeno que, sem sombra de dúvidas, 

implicará na necessidade de adequações das políticas sociais, particularmente 

daquelas voltadas para atender às crescentes demandas nas áreas da saúde, 

previdência e assistência social (BRASIL 2010) 

O Brasil está caminhando rapidamente para uma população cada vez mais 

idosa; esse fenômeno sem sombra de dúvidas implicará na necessidade de 

adequações das políticas sociais, particularmente daquelas voltadas para atender às 

crescentes demandas nas áreas da saúde, previdência e assistência social 

Todas as dimensões da vida humana já estão sendo desafiadas nesse sentido. 

Afinal, qual o espaço da velhice em um mundo competitivo, veloz e altamente 

dependente de tecnologia? A simples retirada de cena daqueles que não mais 

produzem? Será que é isso que estamos assistindo nos primeiros raios do alvorecer 

do século XXI? (BRASIL 2010).  

A população idosa só aumenta e isso exige mudanças tanto na população 

quanto nas políticas públicas, e o Ministério da Saúde (MS) já estar atento a essas 

mudanças, elas se tornam evidentes quando o MS faz uso de políticas voltadas aos 

idosos e portarias especificas. 

A Portaria/GM nº 399, publicada em 22/02/2006, apresenta as Diretrizes do 

Pacto pela Saúde, nas quais estão contempladas três dimensões: pela Vida, em 

Defesa do SUS e de Gestão. 

Saúde do Idoso; • Controle do câncer do colo do útero e da mama; • Redução da 

mortalidade infantil e materna; •  Fortalecimento da capacidade de resposta às 
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doenças emergentes e endemias, com ênfase na dengue, hanseníase, tuberculose, 

malária e influenza, hepatite e AIDS; • Promoção da Saúde; • Fortalecimento da 

Atenção Básica; • Saúde do trabalhador; • Saúde mental; •  Fortalecimento da 

capacidade de resposta do sistema de saúde às pessoas com deficiência; • Atenção 

integral às pessoas em situação ou risco de violência; • Saúde do homem. 

A Saúde do Idoso aparece como uma das prioridades no Pacto pela Vida, o que 

significa que, pela primeira vez na história das políticas públicas no Brasil, a 

preocupação com a saúde da população idosa brasileira é explicitada. Assim, neste 

documento um compromisso é assumido entre os gestores do SUS, em torno de 

prioridades que de fato apresentam impacto sobre a situação de saúde da população 

brasileira. (BRASIL 2010). 

O marco no processo de garantia dos direitos desse grupo populacional é a Lei: 

10.741, de 1º de outubro de 2003, que instituiu o Estatuto do Idoso. Instrumento legal 

que vem servindo como referência central para o movimento social na área, o Estatuto 

serve como guia essencial para que as políticas públicas sejam cada vez mais 

adequadas ao processo de ressignificação da velhice (BRASIL 2010). 

 

2.2 HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA 

 

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é um dos grandes problemas de saúde 

pública, no Brasil e em todo o mundo, é uma doença crônica, que pode ter como 

causa múltiplos fatores e de detecção muitas vezes tardia por sua evolução lenta e 

sem presença de sintomas na sua fase inicial, levando o usuário a buscar os serviços 

de saúde com a doença já em um estado mais avençado (CARVALHO, 2014) 

As doenças crônicas constituem em uma importante preocupação em todo o 

mundo, em razão de seu alto nível de incidência e prevalência, resultando em 

mortalidade, que por sua vez torna o sistema de saúde mais caro, aos indivíduos e às 

famílias dos portadores de HAS, impondo dificuldades financeiras. Ressalta-se que 

todo tratamento de doenças crônicas representa um importante desafio aos indivíduos 

que são acometidos, bem como aos profissionais de saúde, especialmente para a 

enfermagem (CARVALHO, 2014). 

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma doença causada por vários fatores 

que tem como principal característica os níveis elevados e contínuos de pressão 

arterial – PA (PA ≥140 x 90mmHg). Associa-se, frequentemente, às alterações 

funcionais e/ou estruturais dos órgãos-alvo (coração, encéfalo, rins e vasos 
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sanguíneos) e às alterações metabólicas, com aumento do risco de eventos 

cardiovasculares fatais e não fatais (SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 

2010). 

A HAS é um grave problema de saúde pública no Brasil e no mundo. Sua 

prevalência no Brasil varia entre 22% e 44% para adultos (32% em média), chegando 

a mais de 50% para indivíduos com 60 a 69 anos e 75% em indivíduos com mais de 

70 anos. Além de ser causa direta de cardiopatia hipertensiva, é fator de risco para 

doenças decorrentes de aterosclerose e trombose, que se manifestam, 

predominantemente, por doença isquêmica cardíaca, cerebrovascular, vascular 

periférica e renal (SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2010). 

A regulação da pressão arterial (PA) é uma das funções fisiológicas muito 

complexa no nosso organismo, e depende de ações integradas dos sistemas 

cardiovasculares, renal, neural e endócrino, hipertensão Arterial parece ter causa 

multifatorial para a sua gênese e manutenção. A investigação da sua fisiopatologia 

necessita de conhecimentos dos mecanismos normais de controle da PA para 

procurar então, evidências de anormalidades que precedem a elevação da PA para 

níveis considerados patológicos (SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 

2010). 

De acordo com o Ministério da saúde podemos classificar a Pressão Arterial em 

algumas categorias essa classificação de hipertensão traz todos os estágios da 

Pressão Arterial, desde os valores normais 120x80 a 130x85 e o valor limítrofe, nesse 

caso o profissional enfermeiro deve atuar com consultas de enfermagem orientando o 

paciente para o risco de desenvolver (HAS), afim de controlar e estimular os hábitos e 

práticas saudáveis, como é definida pelo caderno de atenção básica. 

Tabela 3 – Classificação da pressão arterial para adultos maiores de 18 anos 

 

Fonte: (SBC; SBH; SBN, 2010).  

Nota: Quando as pressões sistólica e diastólica estiverem em categorias diferentes, a 
maior deve ser utilizada para classificação da pressão arterial. 
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A consulta de enfermagem faz parte da estratégia dirigida a grupos de risco que 

propõe intervenção educativa em indivíduos com valores de PA limítrofes, 

predispostos à hipertensão. As medidas são equivalentes às propostas para 

tratamento não medicamentoso da HAS, também chamadas de promoção de 

mudança no estilo de vida (MEV). Você encontrará mais informações sobre MEV no 

Cadernos de Atenção Básica, nº 35 – Estratégias para o Cuidado da Pessoa com 

Doença Crônica (BRASIL 2013). 

A prevenção primária da HAS pode ser feita através do controle de seus fatores 

de risco, como sobrecarga na ingestão de sal, excesso de adiposidade, especialmente 

na cintura abdominal, abuso de álcool, entre outros. Duas estratégias de prevenção 

são consideradas: a populacional e a dirigida a grupos de risco. 

 A primeira defende a redução da exposição da população aos fatores de risco, 

principalmente ao consumo de sal. O profissional poderá atuar nessa estratégia por 

meio de ações educativas coletivas com a população em geral para orientar a 

restrição à adição de sal na preparação de alimentos, identificação da quantidade de 

sal e/ou sódio presente nos alimentos industrializados, entre outros (BRASIL 2013).  

A hipertensão sistólica é muito comum em idosos e objetiva se é a redução 

gradual da PA para valores abaixo de 140/90mmHg na presença de valores muito 

elevados de PA sistólica podem ser mantidos inicialmente níveis de até 160mmHg. 

Não está bem estabelecido o nível mínimo tolerado da PA diastólica (SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE HIPERTENSÃO; SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA; 

SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEFROLOGIA, 2011). 

Uma das dificuldades encontradas no atendimento às pessoas hipertensas é a 

falta de adesão ao tratamento, por fatores diversos, muitos hipertensos não aderem as 

consultas de rotina realizadas pela equipe da Estratégia de saúde da família 

(ESF).Isso tem constituído um grande desafio para os profissionais da saúde, sendo 

responsável pelo aumento dos custos sociais, como absenteísmo do trabalho, licenças 

para tratamento de saúde e aposentadorias por invalidez, já que a HAS é uma das 

doenças que favorecem o aumento desses custos (CARVALHO, 2014). 

De modo geral, com base em observação de grupos de pacientes com doenças 

crônicas, consegue-se identificar alguns fatores de risco que influenciam a não 

adesão, a despreocupação com a doença está diretamente relacionada à não adesão 

ao tratamento terapêutico, o que é demonstrado em alguns estudos, com 

descontinuação do uso da medicação anti-hipertensiva em torno de 20% a 50% dos 

portadores de HAS.O participante E02 definiu HAS como desconforto. Relata que, 
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inicialmente, embora tenha se preocupado, não aceitou a condição de possuir HAS, 

apresentando resistência ao tratamento. Posteriormente, aceitou a possibilidade de 

ser portador da HAS, reconhecendo, dessa forma, a necessidade de efetivar o 

tratamento. (BECHO ET AL 2017). 

 

Diversas são as barreiras encontradas em relação à não adesão ao 
tratamento anti-hipertensivo, como a condição socioeconômica dos 
portadores de HAS e o fato de nem sempre haver medicamentos 
disponíveis nos serviços de saúde públicos para controle da doença 
hipertensiva, o que pode funcionar como obstáculos capazes de 
inviabilizar o comportamento adequado para o controle da doença, 
favorecendo a suscetibilidade do usuário hipertenso ante a HAS e a 
não adesão às medidas terapêuticas recomendadas,1,4 o que pode 
ser identificado nos discursos a seguir. “Tenho de manter. Quando 
não tem o remédio no posto eu não tenho como comprar, aí costumo 
deixar de tomar... Já deixei. Quando não tem em casa apelo para a 
vizinha e a vizinha me empresta.” (E01) 
“Às vezes acaba no posto ai não tem dinheiro. Ai fico sem tomar. Eu 
tomo em qualquer hora e não tomo todo dia.” (E04) (BECHO ET AL 
2017) 

 

Outros motivos para não adesão do tratamento são comodismo, doença 

associada, pouca segurança, falta de tempo, desgaste físico e mental para realização 

de exercícios físicos; dificuldades socioeconômicas para a alimentação adequada; 

dependência química para o fim do tabagismo e etilismo. E de um modo mais 

específico, os que fazem uso continuo das medicações, quando não sente mais os 

sintomas da hipertensão e sente apenas os efeitos colaterais dos fármacos, alguns 

relataram isso como dificuldade. (GUEDES, 2011, apud PINHEIRO, 2018) 

Corroborando com a elevada porcentagem de indivíduos com HAS que referiram 

ter utilizado consultas médicas de rotina na AB neste estudo, dados de uma pesquisa 

nacional mostraram que dos 257.816 brasileiros entrevistados, 70,6% havia procurado 

ao menos uma consulta médica no último ano, estando a HAS associada a um maior 

número de consultas, levando em consideração que foi considerado apenas uma 

consulta anual essa média de 70.6% poderia ser bem maior se considerássemos   

consultas mensais, de qualquer forma 28.4% não fazem nem ao menos consultas 

aunais( MOREIRA, 2011 apud MAYCKEL, 2018). 

Em uma pesquisa de iniciação cientifica realizada por uma universidade de São 

Jose do Rio preto, obteve os seguintes resultados em relação à assiduidade às 

consultas, dos 68 pacientes pesquisados, 61,76% foram assíduos, 38,24% faltaram 

em pelo menos uma das três últimas consultas marcadas. Não foram observadas 
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associações entre assiduidade e sexo (CAMILA DOSSE.et al 2009 apud MAYCKEL 

2018). 

Um fator que costumo correlacionar e que corrobora com os achados das 

pesquisas é a fragilidade emocional, um diagnóstico muito usado por nos enfermeiros 

com base no (NANDA 2014):Auto cuidado prejudicado evidenciado por dificuldade em 

realizar atividades o auto cuidado, caracterizado por idade avançada, eu costumo 

fazer esse diagnóstico de enfermagem em idosos, ele corrobora com os achados das 

pesquisas 

 

3 PLANO OPERATIVO 

 

Situação 

problema 

OBJETIVOS META/P

RAZOS 

AÇÕES/ ESTRATÉGIAS RESPON

SÁVEIS 

Baixa adesão de 

Hipertensos as 

consultas de 

rotina 

Melhorar a 

adesão as 

consultas e 

tratamento 

afim de 

diminuir 

complicações. 

 

Março 

2019 

Desenvolver   um grupo 

de apoio com os usuários 

hipertensos. Criar 

reuniões mensais com 

sorteios de presentes, 

afim de estimular a 

participação dos usuários. 

Desenvolver folder com 

orientações em linguagem 

simples e regional. 

Identificar as possíveis 

causas do não 

comparecimento as 

consultas aplicando um 

questionários simples e 

direto. 

 

Equipe de 

saúde da 

Família. 
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Dificuldade dos 

usuários em 

compreender na 

pratica os 

benefícios da 

assiduidade as 

consultas de 

rotina   

Correlacionar 

os hipertensos 

assíduos e 

não assíduos 

as consultas, 

afim de provar 

quem 

apresenta 

melhores 

valores 

pressóricos 

 

Março 

2019 

Criar dois grupos: 

Assíduos e não assíduos. 

Criar uma planilha 

correlacionando o número 

de consultas comparando 

com os valores 

pressóricos de cada 

grupo.  

Equipe de 

saúde da 

Família. 

 

 

4.1 CONCLUSÃO 

 

Essa pesquisa será relevante a essa localidade, ela possibilitará a identificação e 

problemas e poderá trazer benefícios por meio de uma possível intervenção, com 

esses dados e informações poderemos levar ao gestor essa realidade na atenção 

básica que é a realidade de muitas UBS pelo brasil. 

Poderemos enfrentar como dificuldade o aporte financeiro para o custeio de uma 

intervenção, mas de modo geral mesmo que não façamos uma intervenção 

propriamente dita, essas informações serão passadas ao usuários em rodas e 

conversas e nas consultas de rotina, afim de alerta dos sobre os perigos de não aderi 

completamente ao tratamento e consultas de rotina.  
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