
  

 O grupo tutorial PET-Saúde Primeiro de Maio, por meio de um trabalho 

interdisciplinar, verificou a importância da criação de um grupo de sala de 

espera para hipertensos e diabéticos, visando à educação e à promoção de 

saúde e o controle dessas doenças.  

 

 

 

• Estimular a melhor adesão ao tratamento e as práticas de saúde; 

• Promover a corresponsabilização dos participantes. 

 

 

 

• A elaboração, concepção e realização do grupo foi feita por um grupo 

interdisciplinar. 

• Encontros quinzenais, às segundas-feiras, com duração de uma hora. 

• Divulgação: cartazes, convites individuais e ligações telefônicas. 

• Público alvo: usuários com Hipertensão Arterial e/ou Diabetes Mellitus 

convidados previamente por telefone e os que aguardam na sala de espera. 

• Temas abordados:  impacto da hipertensão e/ou diabetes na vida das 

participantes; explicação sobre a hipertensão e o diabetes; a importância da 

atividade física; reflexão sobre estilo de vida; e medicamentos para o controle 

de hipertensão  e diabetes.  

  

  

 

 O perfil dos participantes que frequentam os encontros é de mulheres ativas, 

que compartilham experiências e tiram suas dúvidas. 

 Por meio da troca de experiência e de saberes, tem sido promovido um maior 

conhecimento sobre a hipertensão e o diabetes e uma melhor conscientização 

e estímulo às práticas de saúde que visam ao controle da doença e a uma 

melhoria da qualidade de vida. 

  

 

 

• Para os alunos, a participação na estruturação e condução do grupo foi uma 

importante oportunidade de vivência do trabalho interdisciplinar no cenário da 

Atenção Básica.  

• Para as participantes, o grupo proporcionou uma maior vinculação com o 

Centro de Saúde, uma maior valorização pessoal e conscientização da 

importância do cuidado com a saúde. 
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