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Resumo  
Introdução: A preocupação com o crescente números de hipertensos e diabéticos na UAPS 
São Pedro tem criado a necessidade de uma nova proposta de espaços para debates 
relacionados com a educação em saúde e o auto cuidado. A partir de uma visão 
interdisciplinar sobre a promoção e a prevenção da saúde, foi elaborado o Grupo “Sal E 
Açúcar!”, envolvendo profissionais do serviço e do Programa de Residência Multidisciplinar do 
HU/UFJF.  
Objetivos: Criar um espaço de troca de experiências e conhecimento sobre Hipertensão e 
Diabetes através de educação em saúde. 
Metodologia: São realizados seis encontros semanais com as pacientes. Busca-se privilegiar o 
saber popular proporcionando um espaço de troca de conhecimentos entre a equipe e os 
participantes. Utilizamos dinâmicas, cartazes e palestras interativas, abordando temas sobre 
o diagnóstico, como lidar com a doença, o tratamento medicamentoso e não medicamento e 
prevenção de agravos.  
Resultados: A discussão de dúvidas e ansiedades relativas aos aspectos da saúde tem 
proporcionado um maior acesso à informação e contribuído no processo de recuperação dos 
pacientes, bem como no processo de prevenção e promoção da saúde. Os resultados são a 
melhora da qualidade de vida, o acesso a informações qualificadas e a compreensão destes 
acerca do processo saúde-doença. Através das atividades do projeto podemos contribuir para 
que os participantes atuem na sua recuperação através do auto-cuidado e da adesão ao 
tratamento de hipertensão e diabetes.  
Conclusão: O trabalho interdisciplinar permite uma articulação entre os diferentes saberes, 
contribuindo para a qualidade do atendimento e promoção da saúde. Todos os fatores que 
afetam o processo de cura do paciente são levados em consideração. 
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