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RESUMO 

 

O tabagismo é reconhecido como uma doença crônica causada pela dependência à 
nicotina presente nos produtos à base de tabaco. É um fator de risco prevenível e 
controlável em saúde, sendo assim, precisa receber a atenção de todos os 
profissionais da área da saúde, principalmente daqueles que atuam na estratégia de 
saúde da família. A presente proposta tem como objetivo apresentar um plano de 
intervenção para prevenção do tabagismo entre a população adscrita  da ESF do 
Tejuco, Januária, MG. Foi realizada uma revisão da literatura na Biblioteca Virtual em 
Saúde, PUBMED, Scientifc Eletronic Libray Online (SciELO), além da página oficial 
do Ministério da Saúde. Utilizou-se também o Planejamento Estratégico 
Situacional.Espera-se com essa intervenção reduzir a freqüência de pessoas 
tabagistas, favorecendo a melhoria da qualidade de vida dos usuários do serviço de 
saúde em questão. 
 

Descritores: Estratégia Saúde da Família. Tabagismo. Educação em Saúde.  

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

Smoking is recognized as a chronic disease caused by nicotine addiction in tobacco 
products. It is a preventable and controllable risk factor in health, so it needs to 
receive the attention of all professionals in the health area, especially those who work 
in the family health strategy. The present proposal aims to present an intervention 
plan for smoking prevention among the population attached to the ESF of Tejuco, 
Januária, MG. A literature review was carried out in the Virtual Health Library, 
PUBMED, Scientifc Eletronic Libray Online (SciELO), in addition to the official 
website of the Ministry of Health. It was also used the Situational Strategic Planning 
.This intervention is expected to reduce the frequency of smokers, favoring the 
improvement of the quality of life of the users of the health service in question. 
 

Descriptors: Family Health Strategy. Tabacco User Disorder. Health Education. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Breves Informações sobre o Município de Januária 

Januária é um município do estado de Minas Gerais situado na região do Médio São 

Francisco. Conta com uma população de 68.420 habitantes, sendo a 3º em 

população geral do Norte de Minas (IBGE, 2016). 

  

O município de Januária busca o seu desenvolvimento na prestação de serviços, no 

artesanato, na produção da cachaça de alta qualidade, no extrativismo de frutos e 

essências do cerrado, e, principalmente, no incremento da atividade turística. Vale 

ressaltar, que a economia também se baseia na pecuária de corte, extrativismo, 

pesca artesanal, agricultura familiar, predominantemente lavoura, realizadas pelas 

associações de produtores rurais (IBGE, 2016). 

 

É considerada uma cidade universitária e sua economia concentra-se na agricultura, 

na pecuária e nos serviços gerais. Januária é uma das principais cidades do Norte 

de Minas, sendo cidade-polo da microrregião do alto médio São Francisco. Possui 

uma infra-estrutura de cidade de porte médio, com hospital Regional, Corpo de 

Bombeiros, Polícia Civil, Policia Militar, Estação de Tratamento de Água, estação de 

tratamento de esgoto. Em relação à área da saúde, o município é referência para os 

municípios vizinhos para exames e consultas de média complexidade, atendimento 

de urgência e emergência e cuidado hospitalar (IBGE, 2016). 

 

No Município de Januária, encontra-se a Comunidade de Tejuco, local em que 

atuamos. A história do Tejuco é atrelada a história de colonização de Januária 

marcada pelas incursões de bandeirantes pelo rio São Francisco em meados do 

século XVI  e início do século XVII. 

 

Com a expansão das grandes navegações o rio São Francisco serviu como rota dos 

colonizadores que chegaram à região do Brejo do Amparo aportando no Porto do 

Salgado (Januária) com suas barcaças cheias de escravos para exploração das 

minas de ouro e colonização da região. 
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A invasão colonizadora era barrada pelos índios Itapiracabas (Cariris) que eram 

considerados os mais valentes guerreiros na época. Por se instalarem em regiões 

de morros, serviu de proteção para os escravos que fugiam das minas e se 

espalhavam pela região, formando os quilombos de resistência escravagista. 

 

A povoação do Tejuco começou com a miscigenação dos nativos já existentes e os 

negros fugitivos das minas. O modo de vida também seguia os hábitos aborígenas e 

africanos na cultura religiosidade, os costumes e o modo de produção. No final do 

século XVIII para início do século XIX, com a expansão comercial, houve uma 

grande movimentação da população onde famílias inteiras buscavam terras férteis 

para agricultura. Com o crescimento da população, foram distribuídos lotes ao redor 

de um santuário e de forma organizada foram surgindo as casas em formato de vila. 

Com a ascensão econômica das famílias começa a disputa pelo poder surgindo os 

coronéis (JANUÁRIA, 1959). 

 

A cultura e a religiosidade se fundiam na fé da população em busca de salvação da 

alma, do corpo e da prosperidade. Onde os benzimentos, as garrafadas fitoterápicas 

e a fé era a única maneira de curar os males da época. 

 

Hoje a economia local gira em torno principalmente, da aposentadoria dos idosos e 

da agricultura de subsistência. A estrutura de saneamento básico deixa a desejar, 

não tem rede de esgoto nem coleta de lixo e a maior parte da população não tem 

acesso a água tratada. 

 

O Tejuco conta com duas escolas, a Escola Estadual São José e a Escola Municipal 

Mundo Encantado. O analfabetismo é elevado, principalmente entre os que têm 

mais de 40 anos (JANUÁRIA, 1959). 
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1.2 O sistema municipal de saúde 

 

Com a nova territorialização o município conta hoje com 24 equipes de Estratégia 

Saúde da Família (ESF), além de contar com apoio do NASF (Núcleo de Apoio à 

Saúde da Família) que presta apoio com profissionais com as seguintes formações: 

psicologia, nutrição, educação física e fisioterapia. 

 

No que tange à atenção especializada, há o Centro Estadual de Atenção 

Especializada – CEAE -, instalado no Centro Viva Vida, bairro Jussara, parte alta da 

cidade, atendendo Januária e nove outras cidades da região. Um programa do 

Governo do Estado em parceria com a Prefeitura de Januária, por meio da 

secretaria municipal de Saúde. Sendo ofertados atendimentos nas especialidades 

de obstetrícia para gestantes de alto risco; pediatria para crianças de risco; 

ginecologia para propedêutica do câncer de colo de útero; mulheres vítimas de 

abuso sexual e inserção de Dispositivo Intra Uterino (D.I.U). Além de mastologia na 

prevenção do câncer de mama e a especialidade de urologia. 

 

O Município possui Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), Serviço de Atendimento 

Móvel de Urgência (SAMU), além de um hospital. Sobre o apoio diagnóstico, sabe-

se que há dois laboratórios responsáveis por esse serviço. Há também uma 

farmácia municipal. 

 

1.3 A Equipe de Saúde da Família do Tejuco, seu território e sua população 

 

A Unidade de Saúde do Tejuco foi inaugurada em 1982. Possui uma sede própria, 

mas atualmente está funcionando nos fundos de um posto de combustível. Localiza-

se na BR MG 479. A estrutura é precária, as salas são pequenas, escuras, sem 

ventilação, não possuem lavatório e apresentam algumas goteiras, sendo que 

quando chove, as salas ficam molhadas.  

 

A recepção e os consultórios são distantes, na época da chuva os pacientes, 

funcionários acabam se molhando ao transitar entre elas. Não existe sala de 
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reunião. Há apenas um banheiro que muitas das vezes não é utilizado devido à 

porta não fechar-se adequadamente. A caixa de água não é coberta o que facilita a 

proliferação de insetos. 

 

A única geladeira que a unidade tinha para armazenar vacinas está quebrada há 

alguns meses, gerando grande insatisfação na população que precisa deslocar-se 

até Januária para se vacinarem. 

 

A limpeza da unidade deixa a desejar devido a não ter funcionário específico para tal 

função. O local não é asfaltado e tem muita poeira. Os funcionários se esforçam 

para tentar deixar o ambiente limpo, mas nem sempre conseguem porque cada um 

está comprometido com sua função.  

 

A equipe de saúde do Tejuco é formada pelos profissionais agentes comunitárias de 

saúde (ACS), médica, técnica de enfermagem, recepcionista, enfermeira. 

 

A unidade de saúde funciona das sete às  17:00 h, a equipe se mobiliza para melhor 

atender os usuários. O horário de funcionamento agrada a população, visto que a 

maior parte reside em comunidades e dependem de ônibus para irem ao posto. Os 

agentes comunitários se revezam para auxiliar em atividades como na recepção, 

arquivo e limpeza (a equipe não tem funcionário para limpeza).  

 

O tempo da equipe do Tejuco está ocupado principalmente com atendimento de 

demanda espontânea (maior parte).  Já foi feita a tentativa de trabalhar com 

consultas agendadas, porém, a população não aderiu ao sistema. Atualmente 

apenas as consultas de pré-natal e controle de câncer de mama e ginecológicos são 

agendadas. A equipe já organizou alguns grupos como de hipertensos, diabéticos e 

gestantes, que com o tempo não prosperaram, provavelmente por se tratar de uma 

comunidade de zona rural de difícil acesso.  
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1.4 Estimativa rápida: problemas de saúde no município e da comunidade 

(primeiro passo)  

 

 Os problemas elencados no diagnóstico situacional consistem em: 

 Necessidade de ampliação de especialidades e exames complementares; 

 Dificuldade para conseguir medicamentos para a população; 

 Dificuldade de ofertar número de vagas com especialistas de acordo com a 

demanda da população; 

 Dificuldade de manter um serviço operante de referência e contra referência; 

 A geladeira da unidade não está funcionando adequadamente, impedindo o 

armazenamento de vacinas;  

 Falta de atendimento odontológico; 

 Grande quantidade de pessoas tabagistas; 

 Alto índice de pessoas com parasitoses; 

 Algumas ruas não possuem calçamento, facilitando a ocorrência de doenças 

respiratórias. 

  

1.5 Priorização de problemas (segundo passo) 

  

A Unidade de Saúde do Tejuco apresenta dificuldades em vários setores, alguns 

deles fogem do alcance da equipe para serem solucionados. Um dos pontos que  

julgamos ser importante é a questão do tabagismo que é bastante frequente entre a 

população e traz muitos prejuízos a saúde, tanto para os fumantes quanto para 

aqueles que estão a sua volta, os fumantes passivos (Quadro 1). 
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Quadro 1: Classificação de prioridades para os problemas identificados no 

diagnóstico da comunidade   

Problemas Importância

* 

Urgência** Capacidade de 

enfrentamento*** 

Seleção/ 

Priorização**** 

TABAGISMO ALTA 09 PARCIAL 01 

PARASITOSE ALTA 06 PARCIAL 02 

SANEAMENTO 

BASICO 

ALTA 03 FORA 06 

CONSULTA COM 

ESPECIALISTA 

ALTA 04 PARCIAL 05 

EXAMES ALTA 03 PARCIAL 04 

MEDICAMENTOS ALTA 05 PARCIAL 03 

Fonte: Autoria Própria 

*Alta, média ou baixa 

** Total dos pontos distribuídos até o máximo de 30 

***Total, parcial ou fora 

****Ordenar considerando os três itens 
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2 JUSTIFICATIVA 

 

Apesar das ações preventivas e de ser de conhecimento até no nível do senso 

comum de que o tabagismo é maléfico para a saúde das pessoas, na ESF do 

Tejuco, esse é um problema grave, dado ao número exacerbado de pessoas 

fumantes e fumantes passivas. 

 

 

Nesse contexto, torna-se imperativo um projeto que favoreça a prevenção e o 

combate do tabagismo na ESF em questão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo geral 

 

Apresentar um plano de intervenção para prevenção do tabagismo entre a 

população adscrita  da ESF do Tejuco, Januária, MG. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

 Conscientizar a população sobre os malefícios do cigarro. 

 Organizar grupos de tabagismo na unidade de saúde para orientar a 

população e estimular a cessar o tabagismo. 

 Propor atividades com os jovens para evitar que os mesmos comecem a 

fumar. 
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 4 METODOLOGIA 

 

O presente trabalho trata do desenvolvimento de um plano de intervenção visando 

melhorar a qualidade de vida reduzindo o número de tabagistas assistidos pela ESF 

Tejuco na cidade de Januária. O diagnóstico situacional e o conhecimento do 

território permitiram identificar os principais problemas na área de abrangência. Entre 

os problemas identificados, priorizou-se a questão do tabagismo e os malefícios que 

o cigarro pode trazer para a saúde.  

 

Primeiramente para a elaboração desse plano de intervenção, foi realizada uma 

pesquisa na literatura que aborda a temática, por meio de artigos científicos 

disponíveis em base de dados como: Biblioteca Virtual em Saúde, PUBMED, 

Scientifc Eletronic Libray Online (SciELO), além da página oficial do Ministério da 

Saúde. Utilizou-se também o Planejamento Estratégico Situacional (PES) conforme 

Faria, Campos, Santos (2018). 

 

Os participantes do estudo serão os profissionais de saúde e a população tabagista 

assistidos pela ESF do Tejuco na cidade de Januária – MG. Por meio das vivencias 

narradas pelos participantes do estudo serão realizados grupos para tratamento e 

acompanhamento dos tabagistas.  
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5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

5.1 Tabagismo: conceito e tratamento 

O tabagismo é uma das maiores causas de doenças e mortes. A mortalidade geral é 

duas vezes maior nos fumantes quando comparados aos não fumantes. Fumar 

cigarro pode provocar: câncer, doença cardiovascular, doenças pulmonares, úlcera 

péptica e outras patologias. Esse hábito é considerado a mais importante causa de 

morbidade e mortalidade prematura no mundo. É responsável por cerca de 90% de 

câncer de pulmão em homens e 70% de câncer de pulmão em mulheres. Entre 

outros fatores de risco do tabagismo, estão 56-80% para doença pulmonar 

obstrutiva crônica (DPOC) e 22% para doenças cardiovasculares. O tabaco também 

é uma das principais causas de câncer de orofaringe, bexiga, pâncreas, laringe, 

esôfago, cólon e colo do útero. O tabagismo passivo, ou seja, a exposição à fumaça 

ambiental, é uma das causas de câncer de pulmão (NUNES; CASTRO, 2011). 

 

O consumo do tabaco geralmente se inicia na adolescência, em média entre 13 e 14 

anos de idade. Quanto mais precoce o seu início, maior a gravidade da dependência 

aos problemas a ela associadas (DIRETRIZES CLÍNICAS NA SAÚDE 

COMPLEMENTAR, 2011).  

 

O tratamento da dependência à nicotina tem como base a técnica da abordagem 

cognitivo-comportamental, definida como um modelo de intervenção centrado na 

mudança de crenças e comportamentos que levam um indivíduo a lidar com 

determinadas situações. Em relação ao tabagismo, a abordagem deve ter como 

objetivo a detecção de situações de risco que levam o indivíduo a fumar, e o 

desenvolvimento de estratégias para enfrentamento dessas situações, visando não 

só a cessação do tabagismo, mas também a prevenção de recaídas. Em casos 

específicos podem ser utilizados medicamentos que servem de apoio a essa 

abordagem (MIRRA, et al., 2009). 

 

Recomenda-se a associação do aconselhamento mais tratamento medicamentoso, 

uma vez que há comprovação de resultados superiores nas taxas de cessação do 
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tabagismo com esta associação (DIRETRIZES CLÍNICAS NA SAÚDE 

COMPLEMENTAR, 2011).  

 

Apesar dos medicamentos se destacarem no tratamento do tabagismo, seja pelo 

controle criterioso da esfera municipal e federal sobre o seu fornecimento, seja pela 

já conhecida alta demanda da população por este tipo de tratamento
 

, é necessária a 

sensibilização dos profissionais de saúde sobre a importância do rigor na avaliação 

da necessidade de sua adoção em complementação à abordagem cognitivo-

comportamental e, caso esta necessidade se manifeste, na eleição do tipo a ser 

adotado (PORTES, et al., 2014). 

 

Metanálises descobriram que a abordagem farmacológica, associada à cognitivo 

comportamental aumenta substancialmente o sucesso da cessação de fumar. A taxa 

de abstinência chega a triplicar com o tratamento farmacológico associado às 

intervenções comportamentais e motivacionais, sendo significativamente superior a 

qualquer uma dessas intervenções isoladas (BRASIL, 2015). 

 

Estudos comprovam que tanto a abordagem em grupo quanto a abordagem 

individual são efetivas, não havendo evidências suficientes para avaliar se uma é 

mais efetiva que a outra. Porém, a abordagem em grupo permite que um número 

maior de pacientes seja atendido pelo mesmo profissional a torna, em termos de 

saúde publica, mais custo efetivo em relação a abordagem individual (MIRRA, et al., 

2009). 

 

Sempre que o paciente estiver motivado a parar de fumar de forma espontânea ou 

quando o médico conseguir motivá-lo a parar, deve-se avaliar o grau de 

dependência à nicotina, saber sobre experiência pregressa com fármacos para 

tabagismo, e considerar a presença de comorbidades. A prescrição deve considerar 

todos esses aspectos acrescidos das contraindicações, efeitos colaterais e 

precauções para o uso (DIRETRIZES CLÍNICAS NA SAÚDE COMPLEMENTAR, 

2011).  
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O adesivo transdérmico de nicotina é encontrado nas apresentações de 21 mg, 14 

mg e 7 mg, e sua posologia varia de acordo com o grau de dependência física à 

nicotina, avaliada por meio do escore obtido no Questionário de Fagerström ou 

simplesmente pelo número de cigarros fumados por dia (BRASIL,2015). 

 
5.2 Papel da ESF na prevenção e combate do tabagismo 

 

Há evidências de que o apoio ofertado aos tabagistas para cessação do tabagismo 

pelos serviços de saúde no Brasil ainda é deficiente e insuficiente, apesar do 

elevado porcentual dos fumantes que desejam ou tentam parar de fumar. Em 2013, 

pesquisa nacional com tabagista revelou que dos tabagistas com idade de 18 anos 

ou mais entrevistados, 51,1% afirmaram que tentaram parar de fumar nos 12 meses 

anteriores. Do total de fumantes, porém, apenas 8,8% afirmaram ter procurado 

tratamento com profissional da Saúde para a tentativa de cessação (IBGE; 2014). 

 

A Estratégia Saúde da Família (ESF) é a porta de entrada do cidadão no Sistema 

Único de Saúde (SUS) e funciona como estratégia de organização da atenção 

básica no Brasil. Seus princípios são atuação no território por meio do diagnóstico 

situacional; enfrentamento dos problemas de saúde de maneira pactuada com a 

comunidade, buscando o cuidado dos indivíduos e das famílias ao longo do tempo; 

buscar a integração com instituições e organizações sociais e ser espaço de 

construção da cidadania (BRASIL, 2006) 

 

O compromisso em ampliar o acesso à abordagem e ao tratamento do tabagismo 

para a rede de APS e de média complexidade do Sistema Único de Saúde (SUS) foi 

garantido com a Portaria nº 1035 de 31 de maio de 2004, do Ministério da Saúde 

(MS)
 
. Em 13 de agosto do mesmo ano, o MS publicou a Portaria nº 442 a qual 

apresentou como anexos o Plano para Implantação da Abordagem e Tratamento do 

Tabagismo na rede SUS e o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas - 

Dependência à Nicotina. O primeiro apresenta informações detalhadas sobre a 

capacitação de profissionais de saúde, credenciamento de unidades de saúde, 

cadastramento de usuários, garantia de referência e contrarreferência e 
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fornecimento dos medicamentos utilizados no tratamento da dependência à nicotina 

(PORTES, et al.,2014). 

 

As ações de controle do tabagismo devem ser direcionadas para: educação, com 

prioridade para o nível primário, superior (inclusão do tema no currículo das escolas 

de ciências médicas e conscientização dos profissionais de saúde); legislação 

(restrição de fumar em ambientes fechados, público ou privado, proibição de 

propaganda e promoção, restrição do acesso dos jovens ao tabaco, regulamentação 

dos produtos derivados do tabaco, advertência nas embalagens, contrapropaganda 

ao público, implementação das medidas adotadas pela Convenção-Quadro do 

Controle do Tabaco); econômicas (aumento dos impostos incidentes sobre os 

produtos do tabaco, restrição ao apoio e aos subsídios ao preço do tabaco, 

substituição e diversificação da cultura do tabaco, eliminação do contrabando) 

(DIRETRIZES CLÍNICAS NA SAÚDE COMPLEMENTAR, 2011).  
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6 PLANO DE INTERVENÇÃO 

 

6.1 Descrição do problema selecionado 

 

A Unidade de Saúde do Tejuco apresenta dificuldades em vários setores, alguns 

deles fogem do alcance da equipe para serem solucionados. Um dos pontos que 

julgamos ser importante é a questão do tabagismo que é bastante frequente entre a 

população e traz muitos prejuízos a saúde, tanto para os fumantes quanto para 

aqueles que estão a sua volta, os fumantes passivos. 

 

6.2 Explicação do problema selecionado 

 

No mundo, 1,1 bilhão de pessoas são fumantes e cerca de um terço dos adultos e 

metade dos jovens são regularmente expostos à fumaça do tabaco. Estima-se que o 

tabagismo esteja relacionado a aproximadamente 50 doenças e a seis milhões de 

óbitos anuais. São preocupantes o elevado custo econômico anual do tabagismo, 

correspondente a 1,8% do Produto Interno Bruto mundial, e os danos ambientais 

relacionados ao tabaco, envolvendo a contaminação do solo, incêndios e o 

desmatamento (PORTES; et al.,2018). 

 

Para tentar solucionar ou pelo menos amenizar a situação, será desenvolvido um 

grupo de tabagismo visando à prevenção e a promoção de saúde. 

 

Os agentes comunitários de saúde se comprometeram a divulgar a data e a 

estimular a participação de todos os tabagistas, orientando sobre a importância do 

assunto que será tratado e sobre sua relevância.  

 

A equipe se empenhará para desenvolver grupos mais dinâmicos, para que todos 

que participarem saiam carregando algum conteúdo e o desejo de retornar para o 

próximo encontro e o principal, que saiam motivados a parar de fumar. 
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6.3 Seleção dos nós críticos 

Os nós críticos identificados são: 

 Estilo de vida inadequado 

 Baixo nível de Informação  

 Condições psicológicas precárias 

 Serviços de saúde ineficientes 

 Trabalho em equipe inexistente 

 

6.4 Desenho das operações 

Para tentar solucionar ou pelo menos amenizar a situação, será desenvolvido um 

grupo de tabagismo visando à prevenção e a promoção de saúde. 

 

Os agentes comunitários de saúde se comprometeram a divulgar a data e a 

estimular a participação de todos os tabagistas, orientando sobre a importância do 

assunto que será tratado e sobre sua relevância.  

 

A equipe se empenhará para desenvolver grupos mais dinâmicos, para que todos 

que participarem saiam carregando algum conteúdo e o desejo de retornar  para o 

próximo encontro e o principal, que saiam motivados a parar de fumar. 

Quadro 2 – Operações sobre o “nó crítico 1” relacionado ao problema 

“tabagismo”, na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da 

Família do Tejuco, do município Januária, estado de Minas Gerais, 2019. 

 

Nó crítico 1 Estilo de vida inadequado 

Operação 

(operações) 
Melhorar a qualidade de vida reduzindo o número de tabagistas 

Projeto Saúde é o que interessa 

Resultados 

esperados 
Reduzir 15 a 20% do número de tabagistas 

Produtos 

esperados 
Grupo de tabagismo 

Recursos 

necessários 

Organizacional: grupos de tabagismo no PSF 
Financeiro: conseguir as cartilhas, recursos audiovisuais e a 
medicação necessária 
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Cognitivo: informações para melhor aproveitamento do grupo 

Político: mobilização social. 

Recursos críticos Político: mobilização da população 
Financeiro: conseguir as cartilhas, recursos audiovisuais e a 
medicação necessária 
 

Controle dos 
recursos críticos 

Setor de comunicação 
 
 

Secretário de saúde 

Ações 
estratégicas 

Palestras, distribuição de cartilhas e incentivo ao uso da 
medicação 

Prazo 02 meses para o início das atividades e termino em 06 meses 

Responsável (eis) 
pelo 
acompanhamento 
das ações 

Médica, enfermeira e ACS 

Processo de 
monitoramento e 
avaliação das 
ações 

O monitoramento será feito pelos profissionais responsáveis por 
colocar o projeto em prática.  

Um novo prazo deverá ser estabelecido caso as ações não 
sejam desenvolvidas no tempo inicialmente programado. 

Fonte: Elaborado pela autora. 
 

Quadro 3 – Operações sobre o “nó crítico 2” relacionado ao problema 

“tabagismo”, na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da 

Família do Tejuco, do município Januária, estado de Minas Gerais, 2019. 

 

Nó crítico 2 Baixo Nível de Informação 

Operação 

(operações) 
Informar a população sobre os malefícios que o cigarro pode 

trazer 

Projeto Em busca do saber 

 

Resultados 

esperados 
Conscientizar a população sobre os prejuízos causados pelo 

cigarro 

Produtos 

esperados 
Campanha na rádio local e nas escolas 

Recursos 

necessários 

Organizacional: palestras nas escolas, grupos operacionais na 

unidade de saúde e depoimentos nas rádios. 

Recursos críticos Organizacional: palestras nas escolas e depoimentos nas rádios 
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Controle dos 
recursos críticos 

Diretores das escolas, proprietário da rádio. 

Ações 
estratégicas 

Apresentar o projeto nas escolas e nas rádios 

Prazo Inicio em 02 meses e termino em 05 meses 

Responsável (eis) 
pelo 
acompanhamento 
das ações 

Médica, enfermeira e ACS 

Processo de 
monitoramento e 
avaliação das 
ações 

O monitoramento será feito pelos profissionais responsáveis por 
colocar o projeto em prática.  

Um novo prazo deverá ser estabelecido caso as ações não 
sejam desenvolvidas no tempo inicialmente programado. 

Fonte: Elaborado pela autora. 
 

Quadro 4 – Operações sobre o “nó crítico 3” relacionado ao problema 

“tabagismo”, na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da 

Família do Tejuco, do município Januária, estado de Minas Gerais, 2019. 

 

Nó crítico 3 Condições psicológicas precárias 

Operação 

(operações) 
Aumentar as ofertas de emprego e de lazer para a população. 

Projeto Bem estar  

 

Resultados 

esperados 
Diminuição do desemprego, da violência e do uso de drogas 

licitas e ilícitas 

Produtos 

esperados 

Programa de geração de emprego. 

Desenvolver atividades que tirem os jovens das ruas 

Recursos 

necessários 

Cognitivo: elaboração e gestão de planos para geração de 
empregos e ofertas de lazer 
Político: mobilização social 
Financeiro: recursos para financiar os projetos 

Recursos críticos Político: mobilização social 

Financeiro: recursos para financiar os projetos para criação de 

empregos e opções de lazer como academia ao ar livre 

Controle dos 
recursos críticos 

Articulação intersetorial 

Secretaria de saúde, de obras, do esporte, cultura e lazer   

Ações 
estratégicas 

Apresentar os projetos. 
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Prazo Início em 04 meses 

Responsável (eis) 
pelo 
acompanhamento 
das ações 

ACS 

Processo de 
monitoramento e 
avaliação das 
ações 

O monitoramento será feito pelos profissionais responsáveis por 
colocar o projeto em prática.  

Um novo prazo deverá ser estabelecido caso as ações não 
sejam desenvolvidas no tempo inicialmente programado. 

Fonte: Elaborado pela autora. 
 

Quadro 5 – Operações sobre o “nó crítico 4” relacionado ao problema 

“tabagismo”, na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da 

Família do Tejuco, do município Januária, estado de Minas Gerais, 2019. 

 

Nó crítico 4 Serviços de saúde ineficientes 

Operação 

(operações) 
Melhorar a disponibilidade de exames e medicamentos 

Projeto Viver mais 

 

Resultados 

esperados 
Garantir o acesso ao diagnóstico e tratamento precoce das 

complicações causadas pelo tabagismo 

Produtos 

esperados 
Aumentar o número de exames e consultas com especialistas 

Recursos 

necessários 

Cognitivo: elaboração de planos para garantir que os pacientes 
tenham suas necessidades atendidas 
Políticos: decisão de recursos para melhorar o serviço 
Financeiro: aumento do numero de exames e consultas com 
especialistas e fornecimento de medicamentos 

Recursos críticos Políticos: decisão de liberar recursos para melhoria do serviço 
Financeiro: aumentar o número de exames, consultas com 
especialistas e fornecimento de medicação. 

Controle dos 
recursos críticos 

Prefeito Municipal, secretário de saúde, 

Fundo municipal de saúde 

Ações 
estratégicas 

Apresentar projeto informando a importância de aumentar os 
recursos para exames e consultas. 

Prazo Inicio em 02 meses 

Responsável (eis) 
pelo 
acompanhamento 

Médica, enfermeira e ACS 



25 

 

das ações 

Processo de 
monitoramento e 
avaliação das 
ações 

O monitoramento será feito pelos profissionais responsáveis por 
colocar o projeto em prática.  

Um novo prazo deverá ser estabelecido caso as ações não 
sejam desenvolvidas no tempo inicialmente programado. 

Fonte: Elaborado pela autora. 
 

Quadro 6 – Operações sobre o “nó crítico 5” relacionado ao problema 

“tabagismo”, na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da 

Família do Tejuco, do município Januária, estado de Minas Gerais, 2019. 

 

Nó crítico  5 Trabalho em equipe inexistente 

Operação 

(operações) 
Acompanhamento dos pacientes para manter o incentivo de 

cessar o vicio 

Projeto Cuidado continuado 

Resultados 

esperados 
Acompanhar 90 % dos tabagistas que participaram do grupo 

Produtos 

esperados 
Manter o acompanhamento e estimulo aos tabagistas 

Recursos 

necessários 

Cognitivo: elaboração de projetos para cuidado continuado e 
protocolos 
Organizacional: interação com outros setores como CAPS 
Político: articulação entre os setores 

Recursos críticos Organizacional: interação com outros setores como CAPS 

Controle dos 
recursos críticos 

Equipe do CAPS (psiquiatra, psicólogo) 

Ações 
estratégicas 

Apresentar o projeto 

Prazo Início em 04 meses 

Responsável (eis) 
pelo 
acompanhamento 
das ações 

Médica, enfermeira e ACS 

Processo de 
monitoramento e 
avaliação das 
ações 

O monitoramento será feito pelos profissionais responsáveis por 
colocar o projeto em prática.  

Um novo prazo deverá ser estabelecido caso as ações não 
sejam desenvolvidas no tempo inicialmente programado. 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A presente proposta reflete sobre a importância do controle e prevenção do 

tabagismo. O tabaco está associado a muitas doenças incapacitantes gerando um 

alto custo social e econômico para o país. Os profissionais da saúde devem sempre 

fazer um trabalho continuo de conscientização e ficarem atentos aos pacientes 

tabagistas e aos que ainda não fumam principalmente os jovens, pois a prevenção é 

uma importante arma para a promoção de saúde.  

 

Deve-se enfatizar a importância do apoio profissional ao tabagista, a terapia 

cognitiva comportamental, além da terapia medicamentosa. Os medicamentos para 

a intervenção farmacológica são fornecidos pelo governo e devem ser prescritos de 

forma individualizada. Espera-se com essa intervenção reduzir a freqüência de 

pessoas tabagistas, favorecendo a melhoria da qualidade de vida dos usuários do 

serviço de saúde em questão. 
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