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Resumo
A cultura da (hiper)medicalização ou uso excessivo de medicamentos é um problema
complexo, e o desejo quase que coletivo de uma população ser medicalizada a todo e
qualquer contato com o profissional de saúde foi construído ao longo dos últimos anos.
Este problema está associado a transformações socioculturais, políticas e científicas. A
(hiper) medicalização é de fato um problema em que se tem diferentes origens, todavia,
o objeto de estudo neste trabalho, será a cultura do uso irracional de medicamentos da
perspectiva do clínico sobre o sujeito, usuário do serviço de saúde. Objetiva-se com este
estudo proporcionar uma visão ao cidadão que pode viver de maneira mais independente
dos medicamentos, e assim promover uma melhora na qualidade de vida desta popula-
ção. O trabalho de concientização do indivíduo deverá ser realizado a todo momento e
em qualquer ambiente, desde do consultório, na sala de espera ou em visitas domicili-
ares. Todo indivíduo da área de abrangência do serviço de saúde poderá participar da
campanha. As ações irão incluir a colocação de cartarzes por todo o ambiente, contendo
frases que estimulam o uso racional de medicamentos, palestras e produção de uma horta
comunitária. Com este projeto, espera-se trazer algum beneficio a população atendida na
unidade. Mudanças de comportamento por parte do usuário como resultado das inter-
venções propostas no projeto, serão identificadas ao longo dos atendimentos. O trabalho
de conscientização será desenvolvido por educação permanente, a fim de apresentar ao
usuário sua parte de responsabilidade, situando-o como agente responsável de seu próprio
bem estar.

Palavras-chave: (Hiper)medicalização, Uso racional de medicamentos, Promoção da
Saúde
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1 Introdução

A cultura da (hiper)medicalização ou uso excessivo de medicamentos é um problema
complexo, e o desejo quase que coletivo de uma população ser medicalizada a todo e
qualquer contato com o profissional de saúde foi construído ao longo dos últimos anos.
Este problema está associado a transformações socioculturais, políticas e científicas (FOU-
CALT, 1979). A (hiper) medicalização é de fato um problema em que se tem diferentes
origens, todavia, o objeto de estudo neste trabalho, será a cultura do uso irracional de
medicamentos da perspectiva do clínico sobre o sujeito, usuário do serviço de saúde. Nas
sociedades modernas a interação entre médico e paciente resulta na busca por algum di-
agnóstico e um tratamento proposto para a mesma (CAPRARA; RODRIGUES, 2004).
No entanto, nem sempre as espectativas do paciente são atendidas. Nestes casos não há
nenhuma hipótese clínica, ou nenhuma alteração fisiológica compativel com algum diag-
nóstico dentro do escopo médico-científico, desta forma, não podendo alimentar os anseios
do paciente de levar o tal medicamento. Para Buchanan (2011) tais usos representam uma
“[...] busca incessante do homem para superar seus limites e viver bem em sociedade [...]”
(p.632), transformando “[...] esse medicamento (em) um gadget, um fetiche capaz de apro-
ximar ainda mais o usuário de sua frágil condição do ser-aí-no-mundo” (p.632), talvez as
pessoas podem estar desaprendendo a lidar com o sofrimento ou qualquer outro aspecto
inerente a condição humana, e assim, abrindo precedentes ao desejo de se medicar com
intuíto de amenizar este fardo.

Segundo Saúde (2016c) Organização Mundial da Saúde mais de 50% de todos os me-
dicamentos são incorretamente prescritos, dispensados e vendidos; e mais de 50% dos
pacientes os usam incorretamente. A situação é pior em países em desenvolvimento, com
menos de 40% dos pacientes no setor público e menos de 30% no privado sendo tratados
de acordo com diretrizes clínicas. Medicamentos utilizados racionalmente propiciam bene-
ficios tanto aos pacientes como ao sistema de saúde em termos de diminuição dos gastos, e
prevenção as consequências do uso excessivo de medicamentos pela população. Por tanto,
este projeto corrobora para elevar a qualidade na oferta dos serviços de saúde oferta-
dos pela unidade básica.Por questões éticas, é necessário que o clínico procure sempre a
justificativa embasada em sua formação científica durante a realização da receita do me-
dicamento ao cidadão, não cedendo as angústias do paciente. Como não há necessidade de
investimentos financeiros ou algum procedimento burocrático, exigindo-se apenas plane-
jamento de campanhas e capacitação dos profissionais, a execução do projeto se apresenta
bastante viável para ser aplicado na unidade básica de saúde. É essêncial que este tipo de
debate, tão atual e relevante, seja realizado dentro de um serviço de saúde. A população
em conjuto com especialistas devem iniciar a construção de uma consciência coletiva em
prol da saúde, buscando opções não farmacológicas se for o caso. A comunidade e o serviço
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de saúde possuem como intenção maior a promoção da saúde e o bem estar do indivíduo,
por tanto, este projeto deverá agregar durante este processo que caminha em direção a
uma melhora da qualidade de vida da população.

A unidade básica de saúde, no qual este trabalho foi realizado, situa-se no bairro São
Luiz, composto por uma população de classe média, sendo o maior IPTU da cidade. Os
habitantes que vivem nesta comunidade são alfabetizados em sua totalidade. No momento
há mais de cinco mil pessoas cadastradas, e a unidade atende uma área de doze mil pessoas
com duas equipe de ESF. As queixas mais recorrentes que levam a população a procurar
a unidade, são problemas de lombalgia, cefaleia, ansiedade, depressão e epigastrialgia,
todavia, a busca incessante pelo medicamento para amenizar estes e todos os outros males
possíveis são corriqueiros pelos pacientes, demonstrando a importãncia deste trabalho de
conscientização na unidade de saúde.
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2 Objetivos

2.1 Objetivos Geral
Proporcionar uma visão ao cidadão que pode viver de maneira mais independente dos

medicamentos, e assim promover uma melhora na qualidade de vida desta população.

2.2 Objetivos específicos
- Diminuir o uso indiscriminado de medicamentos, consequentemente diminuindo as

chances de reações adversas.
- Expor ao usuário as informações exigidas para compreensão do problema e a chance

de participar em consonância com o especialista na tomada das decisões .
- Criar uma mudança no comportamento na população, ressaltando a importância da

auto-percepção por parte do indivíduo de refletir racionalmente quanto ao real valor do
uso de determinado medicamento.
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3 Revisão da Literatura

O consumo de vitaminas, medicamentos fitoterápicos, alopáticos e produtos homeo-
páticos cresceu vertiginosamente no mundo todo, tanto, que soa natural vermos pessoas
carregando pílulas por onde andam, com a intenção de aliviar algum stress em suas rotinas
(PSICOLOGIA, 2016). Muitas vezes esse indivíduo tende a buscar nas fórmulas químicas,
o alívio para todos os males da vida moderna, mas em muitos casos não havendo justifica-
tivas clínicas para o uso do medicamento. Nestas situações, em que não há a necessidade
da medicalização do paciente, a substituição por simples abordagens como mudanças nos
hábitos alimentares e a manutenção na frequência de exercícios físicos, poderiam trazer
resultados satisfatório.

A “medicalização” é um conceito sociológico descritivo, tal como “secularização” e
“globalização”, portanto, não se trata de algo ruim (PARENS, 2011). Bom e ruim são os
usos que se fazem dele e, nesse sentido, é necessário distinguir a boa da má medicalização,
sendo essa uma das tarefas centrais da bioética (BUCHANAN, 2011). Mas antes de pen-
sarmos em tratamento, precisamos discutir o que seria um estado saudável. A definição
de saúde pode ser interpretada de modo subjetivo, dependendo do contexto sociocultural
do sujeito. De acordo com Saúde (2016b) saúde é o “completo bem-estar físico, mental
e social, e não mera ausência de doença ou enfermidade”. Portanto, segundo Henriques
(2012) a noção de “bem-estar”, além de relativo ao extremo, eleva a saúde a um patamar
utópico, praticamente inalcançável. Esta afirmação ajuda a compreender o modo como o
paciente muitas vezes olha para o medicamento, acreditando que obterá benefícios com
seu uso, mesmo quando seu problema está fora do escopo do método científico atual, sem
evidência clínica, por tanto, não haveria de ter tratamento. Se a definição de saúde é o
completo bem estar, então, podemos estar menos tolerantes as intempéries da vida e o
mal-estar subjetivo intrínseco a condição humana.

Em alguns momentos, medicamentos, podem representar uma possibilidade de solução
de um problema que o paciente, por si só, não têm possibilidade de resolver. A partir disto,
surgem expectativas no medicamento, ligados à cura de algumas doenças e à obtenção
de um corpo saudável, em associação direta ao conceito de saúde definido pela OMS.
No entanto, é evidente que saúde, além do estado biológico, depende de outros fatores
como: ambiental, cultural, psicológico e social, demonstrando-se um conceito complexo e
multifatorial (ANVISA, 2016c).

Se por um lado alguns medicamentos chamados de essenciais, proporcionam saúde
através da promoção da cura das doenças, outros são utilizados para ajudar a manter
estilos de vida desregrados e não saudáveis como simples complementos nas relações so-
ciais.Neste contexto, o paciente atendido na unidade passa do nível de doente “leigo”
passivo a ser um consumidor ativo e ansioso pelo aval médico durante a obtenção de sua
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prescrição (CASTRO, 2000).
De todo modo, é importante reiterarmos as colocações do ministério da saúde sobre

o uso racional de medicamentos em que diz: “o sucesso terapêutico no tratamento de
doenças depende de bases que permitam a escolha do tratamento, medicamentoso e/ou
não medicamentoso, a seleção do medicamento de forma científica e racional, considerando
sua efetividade, segurança e custo, bem como a prescrição apropriada, a disponibilidade
oportuna, a dispensação em condições adequadas e a utilização pelo usuário de forma
adequada (SAÚDE, 2016a).

Os avanços na pesquisa biomédica no último século trouxeram maior clareza dos pro-
cessos patológicos, graças ao conhecimento científico produzidos em laboratórios espalha-
dos pelo globo, grande parte destes, localizados em universidades financiados com dinheiro
publico.Na primeira metade do século XIX a maioria dos medicamentos eram remédios de
origem natural, sendo desconhecida sua natureza e estrutura molecular” (ROZENFELD,
1989).

A partir de uma melhor compreensão de enfermidades que assolam populações huma-
nas, foi possível provocar um aumento da eficiência na prevenção de doenças e atendi-
mento médico, elevando a expectativa de vida, de quarenta anos até a década de 40, e
ultrapassando os sessenta e cinco anos nos anos 90 (MELO ELIANE RIBEIRO, 2006).

A introdução de novos fármaco no mercado de forma intensiva ocorreu a partir da
década de 40, dando a população a opção de curar doenças que até então eram fatais,
sobretudo as doenças infecciosas, a partir da entrada da penicilina (MELO ELIANE RI-
BEIRO, 2006). Entre as décadas de 50 e 60 ocorreu a chamada “explosão farmacológica”
devido aos desenvolvimentos fundamentais em ciências biológicas – possibilitando co-
nhecimentos relacionados com a saúde e a doença” % . Segundo Nascimento (2002), a
produção em escala industrial, trouxe especificações técnicas e legais, fazendo com que es-
tes medicamentos alcançassem papel central na terapêutica, deixando de ser considerados
mero complemento (NASCIMENTO, 1998).

Com o aumento da oferta, como também da demanda, na perspectiva do paciente, a
prescrição torna-se quase obrigatória nas consultas médicas, o médico passa a ser avaliado
pelo paciente por meio da quantidade de formas farmacêuticas que prescreve. Assim, a
prescrição do medicamento tornou-se sinônimo de boa prática médica, justificando sua
enorme demanda por parte do usuário do serviço de saúde (MELO ELIANE RIBEIRO,
2006).

Este é ponto chave deste trabalho, por tanto, esta afirmação, trata do comportamento
contemporâneo tão comum e que também chega as unidades dos serviços de saúde por
meio do usuário. Olhar da ótica do paciente sobre a real necessidade do consumo do medi-
camento e analisar como um fenômeno cultural, é essencial para que se possa compreender
melhor o problema, e se possível, identificar as reais motivações do paciente durante o
atendimento. Segundo Osler, “o desejo de tomar o medicamento talvez represente o maior
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aspecto de distinção entre o homem e os animais” (CASTRO, 2000).
É notável a importância do medicamento na vida do individuo, e caso houver dúvidas,

basta analisarmos os dados referentes as expectativas de vida no último século. No entanto,
pode ser um problema quando esta importância torna-se dependência (??). Atualmente
o Brasil localiza-se em oitavo lugar no ranking do mercado mundial de medicamentos
(CALÓ, 2016). Este dado pode ser fruto do verdadeiro desconhecimento do brasileiro
sobre o significado clínico de uma droga, passando a ver como mais um produto a ser
consumido. De acordo com Bauman “De maneira distinta do consumo, que é basicamente
uma característica e uma ocupação dos seres humanos como indivíduos, o consumismo é
um atributo da sociedade (BAUMAN, 2008).

Segundo Henriques (2012), parte das motivações do sujeito no ato de consumir são
advindas de uma imensa literatura sobre a saúde, tendo a doença sempre em pauta,
proliferando na mídia, na Internet e publicidade, endereçada pela indústria farmacêutica,
diretamente ao consumidor.

É importante citar, que além das indústrias farmacêuticas “tradicionais”, existe um
mercado bilionário, chamado “medicina alternativa”, do qual não pretendo entrar aqui no
mérito quanto a sua validade científica, por acreditar que sairia do escopo deste trabalho,
mas a introduzindo como mais um elemento responsável por alimentar e instigar, em
conjunto com as grandes companhias farmacêuticas, este fenômeno caracterizado pelo
excesso de consumo.

Não é comum a disponibilidade de pesquisas a nível nacional, traçando o perfil do
consumo de medicamentos no país como aspecto estritamente cultural, objeto de estudo
deste trabalho. Em muitas publicações que tratam do tema, colocam como os principais
responsáveis por este comportamento: a indústria farmacêutica, profissionais da saúde e
a visão exagerada pela ciência, caracterizada por uma biologização da vida. Este último
usado quase como um bordão por muitos psicólogos com a intenção de questionar este pa-
norama de hiper-medicalização, principalmente em tratamentos a base de psicotrópicos.
Mas não cabe aqui discutir se de fato haveria a necessidade, de acordo com evidências
clínicas, a prescrição em alguns casos como: o TDH e dislexia, ou seriam apenas fruto da
construção social do indivíduo. Entretanto, é primordial que se reconheça a responsabili-
dade de cada setor, inclusive, não descartando o próprio indivíduo, a priori dono de suas
próprias escolhas, mas na ânsia de consumir, também contribui para o problema e eleva
este comportamento o tornando em fenômeno cultural.

Paradoxalmente, mesmo havendo regiões de grande oferta de medicamento, existe
lugares em que serviços básicos de saúde ainda não são cumpridos. Cerca de 1/3 da
população mundial não tem acesso regular aos medicamentos essenciais (SANTOS, 2001).

Esse dado demonstra claramente que a lógica do consumo de medicamentos está mais
atrelada ao pode aquisitivo de uma população, do que as reais necessidades definidas por
indicadores epidemiológicos que demonstram as condições de vida (RENOVATO, 2008).
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Segundo Nascimento (2005) em torno de 35% dos medicamentos consumidos no país são
adquiridos sem receita médica, e de acordo com um estudo de automedicação no Brasil,
demonstrou equívocos na escolha dos medicamentos em termos de valor intrínseco, o que
reflete, segundo Arrais e colaboradores “plenamente o mercado farmacêutico brasileiro,
caracterizado pela predominância de produtos desnecessários, intensamente propagande-
ados para o público em geral” (ARRAIAS et al., 1997).

Um dado alarmante e extremamente importante para o debate deste trabalho vem
da OMS, em que mostram que 50% a 70% das consultas médicas geram prescrição de
fármacos no mundo; No Brasil esse número é ainda maior, cerca de 90% das idas ao
médico resultam em prescrição (SOYAMA, 2016). Estes dados podem ter, pelo menos,
duas funções, a primeira como prescritores, podemos fazer uma autocrítica sobre nossas
deliberações durante o atendimento. A segunda, ajuda a explicar o por que é tão natural
na perspectiva do paciente esperar por parte do clínico a sua prescrição, já que parece ser
rotineiro nos consultórios médicos do país e no resto do mundo.

Grande parte dos medicamentos consumidos no Brasil no início do século XX eram
provenientes de muito laboratórios de pequeno porte distribuídos pelo país, mas a par-
tir da década de 70 a produção da maioria dos medicamentos pertencia a laboratórios
estrangeiros (RENOVATO, 2008). Ao mesmo em que se aumentou o acesso a novas te-
rapias, não foram mobilizadas políticas nacionais de medicamentos.Somente em 1998 foi
elaborada a portaria n° 3.916/98 pelo ministério da saúde que estabelece a política na-
cional de medicamentos, com a intenção de garantir a segurança, eficácia e qualidade
dos medicamentos, e o acesso à população dos considerados medicamentos essenciais e o
uso racional (JOÃO, 2016). Na última década surgiu a resolução 102/2003, que classifica
os medicamentos em três categorias e regulamenta detalhadamente a propaganda a ser
aplicada a cada uma destas. Entretanto, segundo Nascimento (2005) a grande novidade
da resolução foi a inserção obrigatória da frase “AO PERSISTIREM OS SINTOMAS, O
MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO”, nas propagandas de medicamentos de venda
livre. Desde então, aumentaram o número de campanhas de instituições ligadas ou não ao
governo com o intuito de conscientizar a população. Podemos dar o exemple do Educan-
visa, desenvolvido entre os anos de 2006 a 2008, através de uma parceria entre a Anvisa
e o CFDD do Ministério da Justiça e diversas outras campanhas, elaboradas pelo conse-
lho federal de farmácia. Além do governo, profissionais e gestores de saúde, é necessário
o envolvimento de toda população em medidas que promovam hábitos e atitudes mais
conscientes a respeito do uso do medicamento (ANVISA, 2016b).

Com o conhecimento gerado em pesquisa nas últimas décadas, houve um grande avanço
no desenvolvimento de novas tecnologias na área médica, tornando acessível terapias até
então inviáveis, beneficiando muitas camadas da população. No entanto, esta expansão
da oferta trouxe algumas preocupações, desde sua criação em 1988, o sistema único de
saúde convive com a hiper-medicação. Dentro os diversos problemas persistentes na saúde
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pública, o uso inadequado de medicamentos se mostra um dos mais sérios, incluindo as
consequências da automedicação (ANVISA, 2016b).

O excesso no consumo de medicamentos pode ser encarado como um fenômeno cultural
e globalizado, todavia, o problema deve ser regionalizado, na tentativa de entendermos
nossa realidade. É essencial que o profissional pelo fornecimento do medicamento, possa
informar, educar e conscientizar o usuário. A educação permanente é a melhor escolha
para buscarmos mudar a forma como o paciente olha para o fármaco, mudança esta, de
vital importância para criarmos um comportamento mais responsável e consciente por
toda comunidade atendida pela unidade de saúde.
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4 Metodologia

O trabalho de concientização do indivíduo deverá ser realizado a todo momento e em
qualquer ambiente, desde do consultório, na sala de espera ou em visitas domiciliares. Todo
indivíduo da área de abrangência do serviço de saúde poderá participar da campanha.
A campanha que este projeto propõe a fazer, precisará ser um trabalho de educação
permanente. O tema será exposto por meio de diversas linguagens. As ações irão incluir a
colocação de cartarzes por todo o ambiente, contendo frases que estimulam o uso racional
de medicamentos. A comunidade e agentes de saúde serão convidados para uma palestra de
sensibilização sobre o consumo responsável de medicamentos, utilizando como referência
os tópicos aplicados no projeto: Educação e Promoção da Saúde no Contexto Escolar,
realizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA, 2016a). O evento será
organizado pelos profissionais de saúde e a palestra será conferida na unidade de saúde
da comunidade, pela médica da familia Maytza Corrêa. Este encontro será desenvolvido
de forma dialogada, participativa e estruturada a partir de questões que foram listadas
abaixo:

• Medicamento: O que é? Para quê serve?

• Forma Farmacêutica: conceito e classificação

• Vias de Administração

• Existe diferença entre remédio e medicamento?

• Medicamentos Referência, Similar e Genérico

• Diferenças encontradas nas embalagens de medicamentos

• Fazendo uso correto dos medicamentos

• Cuidados com os medicamentos: como armazená-los?

• O que é Uso Racional de Medicamentos?

• Entendendo a Promoção de saúde

• Promoção e Educação em Saúde no Universo Escolar

• O Uso Racional de Medicamentos no contexto da promoção de saúde

• Automedicação: uma realidade no Brasil

• Consumo de medicamentos: estatísticas brasileiras
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• Conseqüências do uso indiscriminado de medicamentos

Com a intenção de informar, também será descrito, atrás das receitas controladas
os principais efeitos adversos do uso do medicamento a ser utilizado no tratamento do
paciente. Estas informações serão impressas e grampeadas em cada receita.

Como outra etapa do projeto, será definida a elaboração de uma horta comunitária
de plantas medicinais em um terreno baldio ao lado da unidade básica. Por meio da RE-
SOLUÇÃO - RDC N° 10, DE 9 DE MARÇO DE 2010 destinado aos produtos que se
aplicam como drogas vegetais. Com a participação dos profissionais de saúde e toda a
comunidade, com ênfase a pacientes portadores de doenças crônicas e alunos e professores
da escola que fica a frente da unidade, a horta será produzida . A proposta será enca-
minhada devidamente a prefeitura municipal para o seu devido aval, e contribuição na
compra de materiais e sementes. Por último, fechanco um ciclo, será oferecido um curso de
capacitação com base no documento produzido pela ANVISA a toda a comunidade. Este
curso terá como tema, especificações de todas as ervas cultivadas na horta comunitári
a(ANVISA, 2016a). O conteúdo do curso abrangerá qeustões práticas quanto ao uso e
indicação de plantas medicinais. O curos será aplicado na própria unidade de saúde pela
enfermeira Sabrina Juchem, sendo composto dos seguintes temas:

• Nomenclatura botânica da erva;

• Nome popular;

• Parte utilizada;

• Forma de utilização;

• Posoologia e modo de usar;

• Via;

• Uso;

• Alegações;

• Contra indicações;

• Efeitos adversos;

• Informações adicionais.

Estas informações serão repassadas aos usúarios, para que possa ser tirado melhor
proveito na utilização destas ervas cultivadas na unidade.

Materiais:
Bloco de anotações e caneta para cada participante.
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Data show para as palestras
Sementes para cultivo
Materiais para plantio
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5 Resultados Esperados

Com este trabalho, espera-se trazer algum beneficio a população atendida na uni-
dade. Mudanças de comportamento por parte do usuário como resultado das intervenções
propostas no projeto, serão identificadas ao longo dos atendimentos.

A partir das ações que informam o paciente sobre os principais efeitos adversos do
medicamento, deverá haver uma diminuição, por iniciativa do paciente, de pedidos de
prescrições sem justificativa clínica durante sua consulta. O trabalho de conscientização
será desenvolvido por educação permanente, a fim de apresentar ao usuário sua parte de
responsabilidade, situando-o como agente responsável de seu próprio bem estar. Poderá
ser detectada também uma leve diminuição no uso de fármacos, quando estes adquiridos
por meio de outras vias que não seja em forma de prescrição realizado na rotina médica.

Com a produção da horta comunitária, podemos esperar uma diminuição de fármacos
convencionais e um aumento no uso de ervas que apresentam menor toxicidade durante o
seu uso. Evidentemente, isto somente será presenciado em situações em que não ofereça
nenhum risco ao paciente, assim por meio da substituição, o usuário apresentará menores
chances de sofrer algum efeito adverso, comumente implicado no uso de medicamentos. A
participação nas etapas que englobam desde a produção, manutenção, e treinamento sobre
as indicações e o preparo correto das ervas, tornará o indivíduo capaz, de ao longo do
tempo, obter o conhecimento necessário para fazer o uso das plantas de forma consciente
e responsável. Aprendizado no qual poderá ser repassado aos seus familiares e pessoas que
o cercam, fazendo deles multiplicadores deste conhecimento.

Esperamos como resultado geral, uma diminuição de queixas por parte dos pacientes
que tem como intenção: obter prescrições farmacológicas. Também temos a expectativa
de provocar um aumento na utilização de ervas medicinais e uma racionalização no ato
de obter medicamentos quando comprados em outras fontes que acabam por contribuir a
caracterização do hiperconsumismo de fármacos.

O trabalho é de educação permanente, em que o indivíduo sempre será instruindo por
meio do uso racional de medicamentos e introdução de práticas regradas. O resultado final
tem por intenção de provocar uma mudança profunda na qualidade de vida do usuário
do sistema público de saúde.

5.1 Recursos necesssários:

Durantes as palestras serão utilizados apenas canetas e blocos de anotações pelos
ouvintes. Para a produção da horta comunitária já contamos com o terreno limpo pela
prefeitura, e com o apoio do Horto Municipal de Brusque, em que se comprometeram em
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Tabela 1 – CRONOGRAMA

MARÇO ABRIL MAIO JU-
NHO

JU-
LHO

CAMPANHAS X X X X X
PALESTRAS X X

PRODUÇÃO -
HORTA

X X X X X

fazer a doação de terra e sementes. E por fim, contamos com a contribuição da comunidade
no que diz respeito ao material utilizado no cultivo.
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