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Resumo
Introdução: A Comunidade do Baú conta com uma população 1525 pessoas, com 221

hipertensos (14,4 pessoas/100 habitantes) contabilizados no mês de abril de 2015. A Hi-
pertensão Arterial Sistêmica ocorre quando a pressão arterial se mantém acima de 140
mmHg (sistólica) e 90 mmHg (diastólica). Atuam sobre o desenvolvimento de Hipertensão
Arterial Sistêmica fatores como hereditariedade, sexo, idade, etnia, tabagismo, sedenta-
rismo, sobrepeso, obesidade, dislipidemia e dieta. Com o aumento da pressão arterial são
desenvolvidos riscos elevados de comorbidades graves, como infarto agudo do miocárdio,
acidente vascular encefálico ou insuficiência renal crônica. Além da hipertensão arterial
comum, destaca-se a Hipertensão Arterial Sistêmica de difícil controle, na qual o controle
da condição é extremamente dificultoso, mesmo com o uso de três medicamentos hipoten-
sores de classes distintas, consumidos em doses plenas, dentro os quais um é diurético. O
uso de terapias inadequadas é uma das principais causas da hipertensão de difícil controle,
muitas vezes decorrente da baixa adesão ao tratamento conforme as instruções da equipe
de saúde. Objetivo: Desenvolver um programa de prevenção de Hipertensão Arterial
Sistêmica por meio de aumento na adesão ao tratamento e prevenção de lesões em orgão-
alvo. Metodologia: Serão desenvolvimento grupos de acompanhamento de pacientes
com Hipertensão Arterial Sistêmica de difícil controle como forma de aumentar a ade-
são ao tratamento medicamentoso adequado. O projeto será desenvolvido nos meses de
abril, maio e junho de 2017. A supervisão será de responsabilidade da médica, enfermeira,
técnica de enfermagem e agentes de saúde da unidade básica. Resultados esperados:
Espera-se com esse projeto de intervenção reduzir o descontrole da pressão arterial bem
como os riscos de lesões em orgão-alvo; por meio do grupo de encontros entre hiperten-
sos, levar os indivíduos a compreender seu papel essencial no autocuidado; aumentar em
30% o número de consultas médicas; com base nos dados do prontuário desses indivíduos,
principalmente após o aumento das consultas, demonstrar a redução ou controle da PA;
aumentar a adesão ao tratamento medicamentoso; aumentar a compreensão sobre os ris-
cos da Hipertensão Arterial Sistêmica de difícil controle para os indivíduos e estabelecer
o número de indivíduos com Hipertensão Arterial Sistêmica de difícil controle.

Palavras-chave: Hipertensão, Tratamento, Adesão à medicação, Atenção Primária à
Saúde
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1 Introdução

Diagnóstico da realidade:
O município de Ilhota situa-se ao norte do estado de Santa Catarina na região do

Vale do Itajaí próximo a foz do rio Itajaí-açú. Segundo dados do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), Ilhota possui 12.355 habitantes sendo que 7.898 pessoas
residem na área urbana e 4.457 pessoas residem na área rural (??).

Na área rural da cidade encontra-se a comunidade do Baú. A localidade pode ser
dividida em Baú Baixo (área mais próxima a BR 470), Baú Central, Alto Baú, Baú Seco
(área mais isolada), Braço do Baú e Alto Braço do Baú. A área de atuação da Equipe
de Saúde da Família (ESF 01) compreende as primeiras quatro comunidades com uma
população total acompanhada de 1525 pessoas (781 homens, 744 mulheres, 354 crianças
e jovens menores de 20 anos, 998 adultos de 20 a 59 anos e 173 idosos). Os dados da ESF
destacam 221 indivíduos hipertensos (prevalência de 14,4 pessoas/100 habitantes) e 73
diabéticos (prevalência de 4,7 pessoas/100 habitantes) no mês de abril de 2016.

Devido a localização isolada e em meio à mata e morros, todo o bairro é considerado
área de risco ambiental com constantes riscos de desmoronamentos, quedas de barreiras
e enchentes principalmente entre setembro e janeiro quando se concentra o período mais
intenso de chuvas. A localidade é considerada de difícil acesso, sendo esse realizado através
de estradas de chão batido com pouquíssimos trechos pavimentados de lajota. A região do
Morro do Baú tornou-se nacionalmente conhecida pela tragédia ambiental de 2008 onde
foram feitas dezenas de vítimas fatais sendo as mais afetadas do Alto Baú.

A comunidade é composta basicamente de pequenos agricultores, costureiras e funci-
onários das empresas de extração de madeira, palmito e banana. Desses a grande maioria
é descendente de alemães e belgas. Cerca de 20 famílias são beneficiadas por programas
sociais de renda. A maioria dos moradores tem apenas o ensino fundamental, alguns ainda
são considerados analfabetos, e poucos jovens optam por continuar os estudos após en-
cerrarem o ensino médio, buscando empregos nas serrarias ou empresas localizadas nos
arredores para complementar a renda familiar. Grande parte das casas contam com ser-
viços básicos de saneamento, coleta de lixo, luz elétrica e água encanada.

Não existem dados fidedignos a respeito das queixas mais comuns que geram as de-
mandas de atendimento, porém, a agenda é programada de acordo com a percepção dos
funcionários da UBS. Subjetivamente pode-se inferir que dentre as queixas mais comuns
encontram-se dor, hipertensão arterial de difícil controle, diabetes, depressão e ansiedade.

A Secretaria de Saúde não disponibiliza dados a respeito das principais causas de
morte e internação em 2015 na área de cobertura da ESF, porém, há dados gerais sobre
o município de Ilhota. As cinco principais causas de internações de idosos em 2015 em
ordem decrescente foram: doenças do aparelho respiratório, doenças do aparelho circula-
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tório, causas externas, doenças do aparelho geniturinário e doenças do aparelho digestivo
respectivamente. Além disso, foram hospitalizados 744 moradores de Ilhota tendo como
maior causa básica gravidez, parto e puerpério totalizando 167 internações e, em segundo
lugar, 131 internações por lesões, intoxicações e causas externas.

Após a compreensão da realidade, o problema de pesquisa para o desenvolvimento
deste estudo foi definido como: Qual a prevalência de Hipertensão Arterial (HAS) de
Difícil Controle na ESF da comunidade do Baú?

Justificativa:
Doenças cardiovasculares causam milhares de mortes todos os anos no mundo, sendo

que a hipertensão arterial trata-se de uma ocorrência que leva ao desenvolvimento ou
agravamento dessas doenças. Alguns fatores incidem diretamente sobre a ocorrência de
Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), tais como o envelhecimento, sobrepeso e obesidade,
tabagismo, consumo de bebidas alcoólicas, cor da pele (raça negra), baixa escolaridade,
entre outros (ANDRADE et al., 2015) .

A HAS é definida quando a pressão arterial mantém-se acima de 140 mmHg x 90
mmHg. Atuam sobre o desenvolvimento de HAS fatores intrínsecos, tais como hereditarie-
dade, sexo, idade e raça, bem como fatores extrínsecos, tais como tabagismo, sedentarismo,
excesso de peso, obesidade, dislipidemia e fatores associados à dieta de cada indivíduo.
Com o aumento da pressão arterial são desenvolvidos riscos elevados de comorbidades
graves, como infarto agudo do miocárdio, acidente vascular encefálico ou insuficiência
renal crônica (MENDES; MORAES; GOMES, 2014).

Um dos principais problemas dos pacientes que utilizam o serviço de saúde é a HAS
apresentando-se concomitante com outras condições clínicas como obesidade, diabetes
mellitus e insuficiência cardíaca. Por ser uma comunidade pequena e isolada, a maioria das
pessoas constituem família com outras pessoas da própria área, perpetuando no decorrer
da história as mesmas doenças, e dentre elas, a hipertensão arterial. Não se pode negar
que a pré-disposição genética somada a falta de espaços físicos na comunidade do Baú
para a realização de atividades físicas e a má alimentação formam um cenário onde a HAS
torna-se muito difícil de ser controlada. Ficou definido em reunião de equipe no início do
ano de 2016 que as primeiras medidas a serem tomadas deveriam abranger questões que
pudessem ser resolvidas dentro da UBS, abordando os pacientes hipertensos, uma vez que
a incidência e prevalência da doença é expressiva dentro do bairro e as medidas tomadas
poderiam atingir um maior número de usuários, sem depender de recursos monetários e
tecnológicos provenientes da secretaria de saúde.

O presente trabalho justifica-se pela relevância do tema, considerando-se que mortes
ou comorbidades podem ser reduzidas ou evitadas diante da verificação exata dos casos de
HAS sendo essencial conhecer o número de indivíduos nessa situação, seu perfil, causas,
tratamento seguido, bem como possíveis dificuldades adesão ao tratamento.
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2 Objetivos

2.1 Objetivo geral
Desenvolver um programa de prevenção de hipertensão arterial sistêmica (HAS) na

ESF da comunidade do Baú por meio de aumento na adesão ao tratamento e prevenção
de lesões em orgão-alvo

2.2 Objetivos específicos
Conhecer a prevalência da HAS de difícil controle na ESF da comunidade do Baú;
Criar um grupo de encontros mensais direcionado aos hipertensos;
Aumentar em 30% o número de consultas médicas;
Desenvolver material explicativo a respeito dos riscos da HAS para os pacientes;
Esclarecer o que é a HAS de difícil controle;
Citar os riscos da HAS de difícil controle para a vida e saúde dos indivíduos;
Destacar a necessidade do tratamento e acompanhamento para manutenção da saúde

e da qualidade de vida.
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3 Revisão da Literatura

A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é uma condição multifatorial em que os níveis
pressóricos encontram-se maiores ou iguais a 140 mmHg (sistólica) e 90 mmHg (diastólica)
(MALACHIAS et al., 2016).

Tanto fatores pessoais, como hereditariedade, sexo, idade e etnia, como fatores exter-
nos, relacionados aos hábitos de vida, como sedentarismo, alimentação, consumo de álcool
e fumo, etc., aumentam os riscos de desenvolvimento de HAS. Após o desenvolvimento
da condição o indivíduo passa a apresentar um fator de risco mais relevante para doen-
ças cardiovasculares, ligadas ao aumento de morbidade e mortalidade entre os pacientes
(MENDES; MORAES; GOMES, 2014).

Dados apontam que anualmente o número de mortes por doenças cardiovasculares é
elevado, sendo essencial esclarecer que a HAS trata-se de uma condição de saúde que
aumenta os riscos para o desenvolvimento dessas doenças (ANDRADE et al., 2015).

A HAS incide diretamente sobre o coração, cérebro, rins e sistema vascular periférico
respondendo por eventos como acidente vascular encefálico (AVE), insuficiência cardíaca
(IC), doença arterial periférica (DAP), infarto agudo do miocárdio (IAM), doença renal
crônica (DRC) e morte súbita (MALACHIAS et al., 2016). A HAS reduz significantemente
a qualidade e expectativa de vida dos indivíduos acometidos e, assim, precisa ser abordada
de forma integral pelo médico e seu paciente (PASSOS; ASSIS; BARRETO, 2006).

No Brasil, a HAS acomete 32,5% (36 milhões) de pessoas e mais de 60% de idosos,
estando intrinsicamente relacionada a 50% das mortes por doença cardiovascular, sendo
essa a principal causa de morte no País em 2013 com1.138.670 de óbitos. As DCV são
responsáveis por altos índices de internação hospitalar com impactos socioeconômicos
sobre o Sistema Único de Saúde (SUS), que apesar da tendência a redução nos últimos
anos, ainda era de 44,2/100.000 babitantes em 2013.

O tratamento da HAS deve seguir uma abordagem multidisciplinar, além da utilização
de medicamentos para o controle da pressão arterial, esses pacientes devem ser orientados
a cessar o tabagismo, diminuir o consumo de bebidas alcoólicas, fazer controle ponderal,
praticar atividade física e adotar medidas nutricionais (MALACHIAS et al., 2016).

Porém, a hipertensão arterial também pode manifestar-se de forma mais grave, cha-
mada de HAS de difícil controle. Como o nome informa, o controle da pressão arterial
(PA) torna-se mais difícil do que em casos normais, o que faz com que esta oscile e
eleve-se rapidamente, causando mal estar acentuado ao paciente e ampliando os riscos de
ocorrências cardiovasculares, renais e cerebrais. Nesses casos a PA ultrapassa 140 X 90
mmHg mesmo que o paciente faça uso de três medicamentos hipotensores de classes dis-
tintas, consumidos em doses plenas, sendo um deles diurético. A origem da HAS de difícil
controle tende a ser a aplicação de terapias inadequadas e baixa adesão ao tratamento
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medicamentoso e não medicamentoso (GELEILETE; NOBRE; COELHO, 2008).
O médico deverá buscar o máximo de informações sobre o paciente antes de instituir a

terapia a ser utilizada, já que algumas substâncias elevam a PA, tais como drogas vasoati-
vas, álcool, anti-inflamatórios não-esteroidais e anticoncepcionais orais. Muitos pacientes
fazem uso dessas substâncias, porém, se esquecem de relatar o fato quando de sua consulta
médica (GELEILETE; NOBRE; COELHO, 2008).

Vários fatores podem levar a HAS de difícil controle, sendo eles: diagnóstico impreciso
como aferição inadequada da PA e efeito do avental branco, doses e associações inapro-
priadas das medicações, inércia terapêutica, educação incorreta do paciente, não-adesão
ao tratamento, falta de acessibilidade aos medicamentos prescritos, não estabilidade e
continuidade dos serviços de atenção primária, educação em saúde inadequada para o pa-
ciente, deficiência de memória, não entendimento das instruções, relação médico-paciente
deficiente, efeitos adversos dos medicamentos, custo elevado dos mesmos, interação me-
dicamentosa (CASTRO; FUCHS, 2016).

Existem, ainda, as chamadas causas identificáveis que precisam ser investigadas du-
rante as consultas: insuficiência renal, hipertensão renovascular, feocromocitoma, aldos-
teronismo (CASTRO; FUCHS, 2016).

Outra causa identificável que deve ser investigada é o tabagismo. Ao fumar um cigarro
ocorre o aumento agudo da pressão arterial e frequência cardíaca que persiste por 15
minutos. Além de atuar sobre a PA, o fumo atua sobre todo sistema cardiovascular e,
assim, os riscos associados são ainda maiores. No caso das bebidas alcoólicas, o aumento
da PA é de 1mmHg para cada 10g de etanol, sendo que o riscos de HAS entre alcoolistas
é 16% maior do que entre indivíduos que não consomem a substância. Após 2 ou três
semanas de abstinência alcoólica os níveis da PA já apresentam redução considerável
(SANTOS; ABREU-LIMA, 2009).

Quando esses pacientes passam a fazer atividades físicas com regularidade e controlam
o peso corporal por meio de dietas adequadas, os riscos passam a ser menores e, no caso
de HAS de difícil controle, os benefícios são ainda maiores, já que o controle se torna mais
efetivo, desde que a adesão ao tratamento seja seguida da maneira exata como prescrito
pelo médico (SANTOS; ABREU-LIMA, 2009).

Estudos esclarecem que quanto maior a adesão ao tratamento, melhores os resultados
terapêuticos. De fato, pacientes que seguem adequadamente o tratamento indicado pelo
médico têm menos chance de apresentar resultado nulo ou baixo (26% a menos do que os
que não seguem). Para esse grupo o alcance dos resultados esperados para a medicação
chega a ser três vezes maior (CASTRO; FUCHS, 2016).

Santos e Abreu-Lima (2009) afirmam que é indispensável que o médico e toda a equipe
de saúde sejam enfáticos quanto aos riscos da não adesão ao tratamento para hipertensão
de difícil controle. O paciente precisa saber que sua condição é ainda mais grave do que
a hipertensão comum e, assim, os riscos de morbidade e mortalidade também são mais
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relevantes. Esses indivíduos devem ser acompanhados de forma criteriosa nas unidades
de saúde e, principalmente, devem compreender que eles próprios são responsáveis por
consumir adequadamente os medicamentos necessários para o controle de sua condição e
manutenção de sua saúde e qualidade de vida.

A literatura não destaca de forma específica a prevalência de hipertensão arterial de
difícil controle no Brasil, porém, é possível afirmar que a condição é bastante comum,
principalmente entre indivíduos com Diabetes Mellitus ou doença renal crônica. Muitos
pacientes não compreendem a real gravidade de sua condição e, assim, assumem os cuida-
dos necessários por algum período, porém, depois de um tempo voltam a inserir em sua
vida cotidiana práticas que elevam os níveis da pressão arterial e, assim, não conseguem
alcançar os resultados esperados (CALHOUN et al., 2008).

É possível que o total de pacientes com hipertensão de difícil controle seja bastante
elevado, porém, existe em alguns serviços a dificuldade de diagnóstico da condição, por
falta de conhecimentos mais específicos e aprofundados sobre ela. Nesse sentido, é essencial
que os dados sobre prevalência, sintomas e tratamento sejam divulgados, apresentados
nos serviços de saúde, bem como a preparação de toda a equipe para a verificação da
condição entre os indivíduos ocorra de forma efetiva e, assim, os maiores benefícios são
para os próprios pacientes (SANTOS; ABREU-LIMA, 2009).

O tratamento multidrogas é o mais indicado, utilizando-se de agentes que apresentam
diferentes mecanismos de ação, sempre destacando para o paciente a necessidade de conti-
nuidade do tratamento e atenção às doses prescritas. Estudos apontam para os benefícios
de anti-hipertensivos combinados com diurético tiazídico. O ácido acetilsalicílico (AAS,
80 a 100 mg) também é muito usado (MARTINS et al., 2008).
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4 Metodologia

Este trabalho será desenvolvido com foco nos indivíduos da Comunidade do Baú vi-
sando planejar um programa de ações que aumente as consultas dos usuários de forma
que os indivíduos acometidos com a hipertensão arterial sistêmica (HAS) tenham acesso
ao tratamento adequado e evitem assim possíveis agravos da doença.

Sabe-se que a hipertensão arterial atinge indivíduos idosos muito mais comumente do
que jovens e, assim, inicialmente o público alvo são os adultos e idosos atendidos na ESF
da Comunidade do Baú. O tratamento é essencial para o controle da condição, evitando
que esta se agrave. Um ponto essencial é a adesão ao tratamento, considerando-se que
um tratamento realizado de modo parcial ou, ainda, não realizado, não permite que a
condição seja controlada e, ainda, pode conduzir ao desenvolvimento de condições mais
graves como a HAS de difícil controle (GELEILETE; NOBRE; COELHO, 2008).

Todas as atividades ocorrerão na própria UBS sob responsabilidade da equipe de
saúde. Os encontros ocorrerão semanalmente por 8 semanas toda quarta-feira à tarde e,
após esse período, caso os resultados sejam conforme esperados, passarão a ser quinzenais
e posteriormente mensais. Para este projeto em especial os dados serão coletados ao longo
de 12 semanas de acompanhamento (10 encontros). O projeto será desenvolvido nos meses
de abril, maio e junho de 2017.

Toda a supervisão será de responsabilidade da médica e enfermeira com auxílio da
técnica de enfermagem e agentes de saúde da unidade básica de saúde.

As seguintes ações foram planejadas para o desenvolvimento deste trabalho:
1. Criar um grupo de encontros direcionado aos hipertensos;

Acredita-se que quando esses indivíduos são colocados em um mesmo ambiente e
podem trocar informações, ideias, experiências e dificuldades, as chances de seguirem o
tratamento adequadamente tornam-se maiores e melhores. A organização dessa ação será
de responsabilidade da enfermeira da UBS.

2. Desenvolver um programa de prevenção de HAS por meio de aumento
na adesão ao tratamento e prevenção de lesões em orgão-alvo.

Na primeira ação acredita-se ser essencial aumentar a compreensão dos indivíduos
através reuniões de esclarecimento sobre o tratamento destacando a importância de segui-
lo conforme proposto pela médica, sendo este o responsável pela abordagem.

3. Aumentar em 30% o número de consultas médicas;
O aumento do número de consultas é essencial para que estes pacientes recebam o

acompanhamento adequado de sua condição e tenham suas complicações reduzidas. Para
isso, os participantes serão solicitados a marcar uma nova consulta em cada reunião,
estimulando esse hábito. A médica da UBS é a encarregada de garantir o alcance da ação
proposta.
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4. Desenvolver material explicativo a respeito dos riscos da HAS para os
pacientes;

Os materiais explicativos serão desenvolvidos pela equipe de saúde com base em estu-
dos científicos que esclarecem detalhes sobre a condição, utilizando-se de uma linguagem
que os participantes compreendam e possam assimilar com facilidade. Esses materiais
serão impressos na UBS pela enfermeira desenvolvido pelo médica.

5. Esclarecer o que é a HAS de difícil controle;
Essa informação constará nos materiais explicativos desenvolvidos pela médica e for-

necidos aos participantes dos grupos de acompanhamento e apoio.
6. Citar os riscos da HAS de difícil controle para a vida e saúde dos

indivíduos;
Essas informações constarão dos materiais explicativos desenvolvidos pela médica e

fornecidos aos participantes dos grupos de acompanhamento e apoio.
7. Verificar a pressão arterial dos indivíduos que se encontram no grupo

de HAS de difícil controle;
Em todos os encontros serão realizadas as aferições da PA dos participantes pela

enfermeira e técnica de enfermagem, além da abordagem sobre a adesão ao tratamento.
8. Destacar a necessidade do tratamento e acompanhamento para manu-

tenção da saúde e da qualidade de vida;
Os pacientes que aderirem adequadamente o tratamento e apresentarem bom controle

da PA serão instruídos a continuar, enquanto os demais receberão atenção especial no
sentido de identificar as falhas na adesão e abordá-las. A médica e enfermeira são as
encarregadas de por em prática esse procedimento.

9. Proceder a análise estatística visando apontar o aumento na adesão e
da prevalência da HAS de difícil controle na comunidade.

Baseado nos dados coletados durante o grupo de acompanhamento a respeito da ade-
são, quais pacientes alcançaram as metas propostas e quais permanecem com dificuldade
em adequar as mudanças propostas no seu dia-a-dia, e os resultados individuais da ve-
rificação da PA serão apresentadas as estatísticas, sendo a médica da UBS encarregada
desse trabalho.
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5 Resultados Esperados

Ao desenvolver o presente trabalho, os seguintes resultados foram idealizados:
1. Reduzir os valores de pressão arterial (PA) a níveis desejados e os riscos

de lesões em orgão-alvo.
O descontrole da PA é um fator de risco para a ocorrência de lesões em órgãos-alvo,

de modo que é indispensável que esses indivíduos consigam manter os níveis pressóricos
próximos das metas desejáveis.

2. Por meio do grupo de encontros entre hipertensos, levar os indivíduos
a compreender seu papel essencial no autocuidado;

É preciso que os indivíduos compreendam que seu cuidado não é responsabilidade
apenas do médico e não se restringe ao uso de medicamentos. Sua conduta cotidiana
impacta sobre sua PA e, assim, o autocuidado torna-se parte essencial do seu tratamento.

3. Aumento de 30% no número de consultas médicas;
As consultas médicas são essenciais para o atendimento individual desses pacientes e,

assim, abordar os problemas, falhas, má adesão e dúvidas dos pacientes poderá otimizar
seu tratamento e qualidade de vida.

4. Com base nos dados do prontuário desses indivíduos, principalmente
após o aumento das consultas, demonstrar a redução ou controle da PA;

Quanto mais consultas, mais registros de PA esses pacientes terão e, assim, poderão
perceber os benefícios para sua saúde.

5. Aumentar a adesão ao tratamento medicamentoso;
O tratamento tem um efeito muito mais positivo quando o paciente consome os me-

dicamentos nas doses e horários definidos, de modo que a adesão é indispensável para a
manutenção da sua saúde.

6. Aumentar a compreensão sobre os riscos da HAS de difícil controle para
os indivíduos;

Os encontros devem permitir que os participantes compreendam que a adesão ao
tratamento é decisiva para o controle da PA, enquanto a falta de adesão poderá conduzir
a HAS de difícil controle, aumentando ainda mais os riscos entre esses pacientes.

7. Estabelecer o número de indivíduos com HAS de difícil controle;
Por meio do registro da PA dos pacientes e da análise da ocorrência de casos de HAS

de difícil controle torna-se possível não apenas apresentar a realidade o local de estudo,
como também trata-se de uma base para o desenvolvimento de novas iniciativas para a
alteração do cenário.

O projeto terá o orçamento estimado em R$ 2.746,50 para a compra dos materias
necessários. Esse custo será financiado pela Secretaria Municipal de Saúde. A análise
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Tabela 1 – Orçamento dos custos do projeto de intervenção na ESF da Comunidade do
Baú. Ilhota-SC, 2017. Fonte: a autora

Especificação Unidade de
medida

Quan-
tidade

Valor
unitário

(R$)

Valor
total
(R$)

Fonte financiadora

1) Caneta Unidade 5 1,30 6,50 Secretaria
Municipal de

Saúde
2 ) Papel A4 Resma 2 20,00 40,00 Secretaria

Municipal de
Saúde

3) Tinta para
impressão

Toner 1 300,00 300,00 Secretaria
Municipal de

Saúde
4) Impressora Unidade 1 400,00 400,00 Secretaria

Municipal de
Saúde

5)
Computador

Unidade 1 2.000,00 2.000,00 Secretaria
Municipal de

Saúde
Total 2.746,50

Tabela 2 – CRONOGRAMA DO PROJETO - ANO 2017. Fonte: a autora

Mar Abr Mai Jun Jul Ago

1) Elaboração do material explicativo X
2) Grupo de HAS X
3) Grupo de HAS X
4) Grupo de HAS X

5) Análise estatística X
6) Apresentação dos resultados X

estatística poderá ser realizada no computador já disponível na própria UBS. O quadro
1 dispõe sobre os custos para a elaboração do projeto.

O cronograma com as ações encontra-se na tabela 2.
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