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RESUMO 
 

O tabagismo é uma doença crônica causada pela dependência à nicotina presente 
nos produtos à base de tabaco. De acordo com a Organização Mundial da Saúde 
estima que o fumo seja responsável por, aproximadamente, 70% dos cânceres de 
pulmão, 42% das doenças respiratórias crônicas e 10% das doenças do aparelho 
circulatório. A redução do tabagismo pressupõe a diminuição na prevalência das 
doenças tabaco-relacionadas Na cidade de Pedra do Indaiá, na Estratégia de Saúde 
da Família Mizael Pinto dos Santos é alto o percentual de tabagistas residentes na 
área de abrangência, bem como a ausência de grupo operativo de cessação do 
tabagismo na zona rural de Pedra do Indaiá. Assim torna-se necessário elaborar um 
plano de intervenção a fim de auxiliar o abandono do tabagismo e consequentemente 
reduzir a morbimortalidade por doenças relacionadas a esse vício no território. Com 
intuito de minimizar esse problema de saúde pública, o presente trabalho foi 
desenvolvido através da elaboração de um plano de intervenção para auxiliar os 
tabagistas residentes na área de abrangência da Estratégia de Saúde da Família 
Mizael Pinto dos Santos no município de Pedra do Indaiá, Minas Gerais a abandonar 
o hábito de fumar. O estudo foi realizado através do Planejamento Estratégico 
Situacional e revisão de literatura na Biblioteca Virtual de Saúde e Scientific Eletronic 
Library On Line. As informações contidas nos artigos subsidiaram o desenvolvimento 
do plano de ação. Foram abordados os problemas de saúde ocasionados pelo uso de 
tabaco, o levantamento dos motivos que levam os usuários a fazer o uso de cigarro, 
o fortalecimento de ações de conscientização com intuito de informar a população 
sobre os riscos do consumo do tabaco. Espera-se que este estudo seja capaz de 
reduzir o número de tabagista por meio de ações de promoção e prevenção da 
doença. Neste sentido, sabe-se que as equipes de saúde são os principais agentes 
de transformação desse cenário.  
 
Palavras-chave: Tabagismo. Nicotina. Estratégia Saúde da Família. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

ABSTRACT 

Smoking is a chronic disease caused by addiction to nicotine in tobacco products. 
According to the World Health Organization, smoking is responsible for approximately 
70% of lung cancers, 42% of chronic respiratory diseases and 10% of diseases of the 
circulatory system. The reduction in smoking presupposes a decrease in the 
prevalence of tobacco-related diseases In the city of Pedra do Indaiá, in the Family 
Health Strategy Mizael Pinto dos Santos, the percentage of smokers living in the 
coverage area is high as well as the absence of a smoking cessation group in the rural 
area of Pedra do Indaiá. Thus, it becomes necessary to develop an intervention plan 
in order to assist smoking cessation and consequently reduce morbidity and mortality 
from diseases related to this addiction in the territory. In order to minimize this public 
health problem, the present work was developed through the elaboration of an 
intervention plan to assist smokers living in the area covered by the Family Health 
Strategy Mizael Pinto dos Santos in the municipality of Pedra do Indaiá, Minas Gerais 
General to give up smoking. The study was carried out through the Strategic Situational 
Planning and literature review in the Virtual Health Library and Scientific Eletronic 
Library On Line. The information contained in the articles supported the development 
of the action plan. The health problems caused by tobacco use were addressed, the 
survey of the reasons that lead users to use cigarettes, the strengthening of awareness 
actions in order to inform the population about the risks of tobacco consumption. It is 
expected that this study will be able to reduce the number of smokers through action 
to promote and prevent the disease, in this scenario it is known that health teams are 
the main agents of transformation of this scenario. 
 
Keywords: Smoking, Nicotine, Family Health Strategy. 
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1.INTRODUÇÃO 

 

1.1 Aspectos gerais do município 

 

O município Pedra do Indaiá encontra-se na região centro oeste do estado de Minas 

Gerais, localizado a 173 km da capital, Belo Horizonte, e limita com os municípios 

Santo Antônio do Monte, Formiga, São Sebastião do Oeste e Itapecerica, sendo muito 

famoso pelas belas cachoeiras e as festas tradicionais em setembro. É uma das 

cidades menores do centro-oeste mineiro. O município de Pedra do Indaiá foi criado 

em 30 de Dezembro de 1962, em 1° de Março de 1963, quando se desmembrou de 

Itapecerica a qual pertencia, tem uma extensão territorial d 347920 km² (IBGE, 2010). 

 

Pedra do Indaiá tem uma concentração populacional de 3879 habitantes, segundo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2010, sendo 11.11 habitantes 

por km². O número de domicílios é de 1893 e um total de 1383 famílias. O índice de 

desenvolvimento humano é de 0.708 e a taxa de urbanização apresentou 

modificações, de junho de 2011 a janeiro de 2013. A população urbana em 2000 

representava 47,7 % e em 2010 passou representar 52,98 %. A renda média familiar 

na zona rural é de 500 reais e na zona urbana de 510 reais, porcentagem de água 

tratada abastecida é de 90,38 % e o recolhimento de esgoto por rede pública de 62,04 

% (IBGE, 2015). 

 

Dentro das atividades econômicas do município destaca-se a agricultura, a pecuária, 

a fábrica de fogos Ouro, a fábrica de carbonato de cálcio, as mesmas dão emprego a 

maioria da população de Pedra, além das fábricas de costura que oferecem emprego 

para as mulheres da comunidade. 

 

Com relação aos aspectos culturais, é tradicional no município a festa do Jubileu do 

Senhor Bom Jesus celebrada todos os anos de 10 a 14 de setembro. A atividade 

política partidária é polarizada entre dois grupos políticos tradicionais que vêm se 

revezando à frente da administração municipal ao longo de décadas. 
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1.2 O sistema municipal de saúde 

 

No município Pedra do Indaiá a Estratégia Saúde da Família (ESF) é a principal e a 

única atenção em saúde que assiste à população. No município não há consultórios 

e clinicas privadas. Existem duas unidades básicas de saúde (UBS), uma na zona 

urbana e uma na zona rural, as mesmas dão atendimento a 80 % da população, além 

de uma Unidade de Pronto atendimento, com atendimento médico durante 24 horas. 

O município conta também com um consultório bucal. As duas UBS contam com 

profissionais das diferentes áreas da saúde. Os pacientes que são atendidos nas UBS 

e no posto de urgência que precisam ser encaminhados às unidades de média e alta 

complexidade, assim como realizar exames de alto custo, são referenciados aos 

centros especializados em Santo Antônio do Monte, Belo Horizonte, Formiga, Lagoa 

da Prata. A unidade de pronto atendimento (UPA) não possui exames radiológicos, 

quando necessário, o paciente é referenciado a Santo Antônio do Monte ou Formiga. 

 

O município desenvolve prioritariamente ações de atenção básica, tendo os serviços 

de outros graus de complexidade, executados pelo Centro de Especialidades 

Médicas. Nossa rede é composta por unidades de atenção secundária como o Centro 

Estadual de Atenção Especializada (CEAE) em Santo Antônio do Monte. A rede é 

complementada em municípios como Divinópolis, com atendimentos especializados 

na rede do Sistema Único de Saúde (SUS) e seus conveniados. Temos como 

referência o Consórcio Intermunicipal de Saúde, com execução de consultas 

especializadas e procedimentos ambulatoriais. A maternidade de referência é no 

Hospital São João de Deus em Divinópolis. 

 

Ainda faz parte da referência do município, a UPA Padre Roberto em Divinópolis, para 

atendimentos de urgência e emergência, bem como o Hospital São João de Deus, na 

mesma cidade, para atendimento de média e alta complexidade, e outros hospitais da 

região metropolitana de Belo Horizonte, como o Hospital das Clinicas, Santa Casa de 

Belo Horizonte, Fundação Hilton Rocha, dentre outros. 

 

As demandas encaminhadas à Belo Horizonte e região são regulados pela Secretaria 

Municipal de Saúde da capital do estado. 
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1.3 Aspectos da comunidade 

 

A ESF Mizael Pinto dos Santos localiza-se na zona rural do município de Pedra do 

indaiá e possui dois postos de atendimento no perímetro urbano de Betânia e no 

Perímetro de Lambari. Próximo ao posto de atendimento estão localizados uma praça 

pública e uma Igreja Católica e escolas (sendo que em Lambari o ensino é primário e 

em Betânia o ensino é até o nível fundamental). 

 

O local possui boas condições de saneamento básico, com coleta de lixo com esgoto, 

abastecimento de água e energia elétrica como pode ser visto nos quadros de 1 a 3. 

 

Quadro 1 - Destino do lixo - distribuição das famílias segundo o destino do lixo da 

ESF Mizael Pinto em Pedra do Indaiá – Minas Gerais, 2019. 

Microárea 01 02 03 

Coletado 61 77 90 

Queimado/enterrado 82 56 38 

Jogado 0 0 4 

Total  143 133 132 

Fonte: eSUS –ESF Mizael Pintodos Santos 

 

Quadro 2 - Esgoto - distribuição das famílias segundo o destino dos dejetos e 

microarea da ESFMizael Pinto em Pedra do Indaiá – Minas Gerais, 2019. 

Microárea 1 2 3 

Sistema público 59 61 54 

Fossa 84 72 78 

Total  143 133 132 

Fonte: eSUS – ESF Mizael Pinto dos Santos 

 

Quadro 3 - Abastecimento de água - distribuição das famílias segundo o 

abastecimento de água e microárea da ESF Mizael Pinto em Pedra do Indaiá 

– Minas Gerais, 2019 

Microárea 1 2 3 

Sistema público 61 73 90 

Outro  82 60 42 
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Total  143 133 132 

Fonte: eSUS – ESF Mizael Pinto dos Santos 

 

1.4 A Unidade de Saúde - ESF Mizael Pinto dos Santos 

 

A ESF Mizael Pinto dos Santos é composta de duas unidades próprias com uma 

ampla área para atender a demanda populacional local de Betânia e Lambari. 

 

A área destinada à recepção supre bem a demanda dos usuários. O espaço da 

recepção possui cadeiras, banheiros e filtros com água. A sala de reuniões é 

improvisada no espaço da recepção. Comparando os dois postos de atendimento o 

Posto de Lambari é mais amplo e a construção mais nova.  

 

Todos os prontuários são eletrônicos sendo que a sala de atendimento médico conta 

com uma impressora e um notebook. A enfermeira, a recepcionista, a técnica de 

enfermagem e os agentes comunitários de saúde (ACS) contam cada uma com um 

computador a sua disposição.  

 

A Unidade, atualmente, está bem equipada e conta com os recursos adequados para 

o trabalho da equipe, com apoio de um carro para atenção à comunidade. Temos nas 

duas unidades sala de triagem de enfermagem, cozinha, sala de curativo, sala de 

vacina, consultório médico, sala de ACS e sala de materiais. 

 

1.5 A Equipe de Saúde da Família da ESF Mizael Pinto dos Santos 

 

A ESF de Betânia e Lambari é formada por uma médica generalista, uma enfermeira, 

uma recepcionista, duas técnicas de enfermagem, três ACS e uma auxiliar de serviços 

gerais.  

 

1.6 O funcionamento da Unidade de Saúde da ESF Mizael Pinto dos Santos 

 

A Unidade de Saúde funciona das 7 às 16 horas e, possui atendimento médico 

generalista de segunda-feira a quinta-feira, sendo dois dias da semana em cada 

comunidade. E atendimento pediátrico e ginecológico especializado a cada 15 dias 
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revezando o atendimento entre a comunidade do Lambari e a comunidade de Betânia. 

Atualmente não temos consulta de enfermagem, pois a enfermeira encontra-se de 

licença médica. 

 

1.7 O dia a dia da equipe da ESF Mizael Pinto dos Santos 

 

O tempo da Equipe da ESF Mizael Pinto dos Santos está ocupado quase que 

exclusivamente com as atividades de atendimento da demanda espontânea (maior 

parte) e com o atendimento de alguns programas, como: pré-natal, puericultura, 

controle de câncer de mama e ginecológico, atendimento a hipertensos e diabéticos, 

e acompanhamento de condições crónicas de agravos a saúde, além de visita 

domiciliar. A equipe também desenvolve outras ações de saúde, como por exemplo, 

grupo operativo de auto cuidado com as mulheres, cujo objetivo é abordar saúde 

mental. O próximo plano é tentar criar um grupo de tabagismo.  

 

Com o apoio do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) as reuniões em grupo 

com a comunidade de mulheres têm se tornado mais fortes. Implementamos mais 

ações de promoção em saúde e obtivemos maior aceitação e assiduidade das 

participantes, utilizamos também como ferramenta sorteios de brindes ao final de cada 

reunião. 

 

1.8 Estimativa rápida: problemas de saúde do território e da comunidade (primeiro 

passo) 

 

Os problemas dentro da comunidade em que a ESF Mizael Pinto dos Santos atua são 

muitos, a equipe tenta atuar nos problemas de saúde prioritários e assim planejar 

ações de melhoria. A ESF é um meio de proximidade com a comunidade, assim 

sendo, fica mais fácil o conhecimento dos problemas e também propor possíveis 

soluções. Usamos para isso a observação, o diálogo com a população e também o 

levantamento de dados registrados no prontuário, constituindo o que seria a 

Estimativa Rápida. 

 

Na área de abrangência da ESF Mizael Pinto dos Santos, existem diversos problemas, 

como uso indiscriminado de ansiolíticos e antidepressivos, o número elevado de 
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tabagistas, o crescente número de portadores de hipertensão arterial, o destino do lixo 

e o destino do esgoto inadequado. Segundo registros levantados em visitas 

domiciliares pelas ACS, em maio de 2019 haviam 232 tabagistas cadastrados na zona 

rural de Pedra do Indaiá (Lambari e Betânia). 

  

1.9 Priorização dos problemas – a seleção do problema para plano de intervenção 

(segundo passo) 

 

Quadro 4 - Classificação de prioridade para os problemas identificados no diagnóstico 

da comunidade adscrita à equipe de Saúde Mizael Pinto dos Santos, Unidade Básica 

de Saúde Mizael Pinto dos Santos, município de Pedra do Indaiá, estado de Minas 

Gerais 

 
Problemas Importância* Urgência** Capacidade de 

enfrentamento*** 

Seleção/ 

Priorização**** 

Tabagismo Alta 
8 Dentro 1 

Hipertensão Alta 
6 Dentro 2 

Uso 
indiscriminado 
de 
psicotrópicos  

Alta 
6 Parcial 3 

Destino do lixo Média 
5 Fora 4 

Destino do 
esgoto 

Média 
5 Fora 5 

Fonte: autoria própria (2020) 
*Alta, média ou baixa; ** Total dos pontos distribuídos até o máximo de 30; ***Total, parcial ou fora 
****Ordenar considerando os três itens 

 

Como pode ser observado através da estimativa rápida foi selecionado os problemas 

prioritários a comunidade onde a ESF atua. O tabagismo e a hipertensão são 

considerados de alta importância devido ao número de pacientes que se enquadram 

e pelo fato de serem condições que são fatores de risco para diversas condições de 

saúde. Esses dois problemas também são considerados pela equipe como de 

enfrentamento possível. O que já não ocorre totalmente com os problemas de uso 

abusivo de psicotrópico devido ao efeito viciante de algumas medicações como 

benzodiazepínicos. Além disso, a questão do esgoto e do lixo envolvem outras 

questões sociais e políticas que fogem da capacidade de enfrentamento da equipe 
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2 JUSTIFICATIVA 

 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que o fumo seja responsável por, 

aproximadamente, 70% dos cânceres de pulmão, 42% das doenças respiratórias 

crônicas e 10% das doenças do aparelho circulatório. A redução do tabagismo 

pressupõe a diminuição na prevalência das doenças tabaco-relacionadas (SILVA et 

al., 2014). 

 

O tabagismo é a causa previsível mais importante de aproximadamente metade das 

doenças dos países em desenvolvimento e ameaça minar o seu desenvolvimento 

econômico e social. No Brasil, o tabagismo é considerado problema de saúde pública 

e seu controle sistemático tem sido realizado desde 1989, quando o Ministério da 

Saúde (MS), por meio do Instituto Nacional de Câncer (INCA), criou o Programa 

Nacional de Controle do Tabagismo (PNCT), atualmente denominado Programa 

Nacional de Controle do Tabagismo e Outros Fatores de Risco de Câncer (PNCTOFR) 

e que é referência mundial (SILVA et al., 2014). 

 

Desta forma, considerando o percentual significativo de tabagistas residentes na área 

de abrangência da ESF Mizael pinto dos Santos (21%), bem como a ausência de 

grupo operativo de cessação do tabagismo na zona rural de Pedra do Indaiá, torna-

se necessário elaborar um plano de intervenção a fim de auxiliar o abandono do 

tabagismo e consequentemente reduzir a morbimortalidade por doenças relacionadas 

a esse vício no território. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo geral 

 

Elaborar plano de intervenção para auxiliar os tabagistas residentes na área de 

abrangência da ESF Mizael Pinto dos Santos no município de Pedra do Indaiá, Minas 

Gerais a abandonar o hábito de fumar. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

Abordar problemas de saúde ocasionados pelo uso de tabaco. 

Levantar os motivos que levam os usuários a fazer o uso de cigarro. 

Fortalecer ações de conscientização com intuito de informar a população sobre os 

riscos do consumo do tabaco. 
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4 METODOLOGIA 

 

Para a elaboração do plano de intervenção foi realizada uma revisão de literatura 

sobre o tema com base em dados eletrônicos de bibliotecas virtuais como Scientific 

Eletronic Library Online (SciELO) e Biblioteca Regional de Medicina (BIREME) por 

meio dos seguintes descritores: tabagismo, nicotina, estratégia saúde da família. 

 

Foi utilizado o método de planejamento denominado Planejamento Estratégico 

Situacional - PES (FARIA; CAMPOS; SANTOS, 2018) desenvolvido pelo chileno 

Carlos Matus, por meio do qual, após processados os problemas identificados no 

diagnóstico situacional da área de abrangência da ESF Mizael Pinto dos Santos, serão 

propostas operações para enfrentamento do problema identificado como prioritário. 
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5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

5.1 Tabagismo 

 
O tabagismo é uma doença crônica causada pela dependência à nicotina presente 

nos produtos à base de tabaco. O tabaco fumado em qualquer uma de suas formas 

causa até 90% de todos os cânceres de pulmão, sendo um fator de risco significativo 

para acidentes cérebro-vasculares e ataques cardíacos mortais. Os produtos de 

tabaco que não produzem fumaça, também são responsáveis pelo desenvolvimento 

de câncer de cabeça, pescoço, esôfago e pâncreas, assim como muitas patologias 

buco-dentais (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2008). 

 

Tal dependência é resultante da presença de nicotina nos produtos à base de tabaco, 

sendo consumidas de diversas formas: fumado/inalado (cigarro, cachimbo, cigarro de 

palha, narguilé, bidis); aspirado (rapé); mascado (fumo de rolo, snuff); ou absorvido 

pela mucosa oral (snus) (INCA, 2018). E integra, desde 1997, o grupo dos transtornos 

mentais e comportamentais devido ao uso de substância psicoativa, segundo a 

Revisão das Classificações Estatísticas Internacionais de Doenças e Problemas 

Relacionados à Saúde, o CID-10 (BRASIL, 2008) 

 

Quanto ao seu uso mais comum, no cigarro, a fumaça é inalada indo para os pulmões, 

e distribuindo para o sistema circulatório, fazendo com que a nicotina chegue em até 

dezenove segundos ao cérebro. Devido ao fato de que fluxo sanguíneo capilar 

pulmonar ser rápido, e todo o volume de sangue do corpo percorrer os pulmões em 

um minuto, as substâncias inaladas pelos pulmões dividem-se por todo organismo 

com uma velocidade quase igual à de substâncias introduzidas por uma injeção 

intravenosa. A fumaça do charuto e do cachimbo é absorvida pela mucosa oral. Dessa 

forma, não há a necessidade de tragá-la, pois da cavidade oral a nicotina atinge 

rapidamente o cérebro (INCA, 2018). 

 

Ainda segundo o INCA (2018), existem mais de 4720 substâncias tóxicas presentes 

na nicotina, sendo algumas delas: acetaldeído, monóxido de carbono, amônia, 

cetonas, acroléina e 43 substâncias cancerígenas, como arsênio, níquel, benzopireno, 
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cádmio, chumbo e substâncias radiotivas, o que deixa o fumante vulnerável a 

aproximadamente 50 doenças distintas, algumas incapacitantes e fatais. 

 

O tabagismo é julgado como a principal causa isolada evitável de adoecimento e de 

morte no mundo, segundo a OMS, é responsável por 63% das mortes atribuídas às 

doenças crônicas não transmissíveis (85% dos óbitos por doença pulmonar obstrutiva 

crônica, 30% por diversos tipos de câncer, dentre eles pulmão, boca, laringe, faringe 

e esôfago, 50% por doenças cerebrovasculares – angina, infarto e acidente vascular 

cerebral) (FIGUEIREDO et al., 2016). 

 

De acordo com o INCA no Brasil, 428 pessoas morrem por dia por causa da 

dependência a nicotina. 56,9 bilhões de reais são perdidos a cada ano devido a 

despesas médicas e perda de produtividade, e 156.216 mortes anuais poderiam ser 

evitadas. O maior peso é dado pelo câncer, doença cardíaca e doença pulmonar 

obstrutiva crônica - DPOC (BRASIL, 2018). A prevalência do tabagismo é algo que 

está aumentando ao longo dos anos no Brasil, constituindo-se a principal causa 

evitável de morte no país (BRASIL, 2015). 

 

O início precoce de o tabagismo ser um preditor independente de dependência da 

nicotina e de outras drogas, eleva a probabilidade dos jovens continuarem fumando 

na vida adulta, tornando essas prevalências preocupantes (CENTER FOR DISEASE 

CONTROL, 1994). 

 

Dados apresentados pelo estudo Estudo dos Riscos Cardiovasculares em 

Adolescentes (ERICA), realizado entre 2013 e 2014 com adolescentes entre 12 e 17 

anos de idade, residentes em 124 municípios brasileiros, avaliou 74.589 participantes, 

destes 18,5% fumaram ao menos uma vez na vida e 5,8% fumavam no momento da 

pesquisa. Neste estudo foi estimado que mais de 1,88 milhão de adolescentes nas 

idades alvo do estudo experimentou o fumo, 250 mil já havia fumado com certa 

regularidade e 579 mil fumavam na época. Elevado número de jovens sob o risco de 

desenvolverem dependência da nicotina. (FIGUEIREDO et al., 2016) 

 

Dos fatores atribuídos a alta prevalência de tabagismo entre adolescentes, destacam-

se a prática do grupo de amigos e dos irmãos, o fumo dos pais, baixo rendimento 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiC1J3Wy5DqAhUAGLkGHbdCA4EQFjAAegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fwww.scielo.br%2Fpdf%2Frsp%2Fv50s1%2Fpt_0034-8910-rsp-S01518-8787201605000SUPL1AP.pdf&usg=AOvVaw3y2WeXS-W-aXYKmJi4V9cN
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiC1J3Wy5DqAhUAGLkGHbdCA4EQFjAAegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fwww.scielo.br%2Fpdf%2Frsp%2Fv50s1%2Fpt_0034-8910-rsp-S01518-8787201605000SUPL1AP.pdf&usg=AOvVaw3y2WeXS-W-aXYKmJi4V9cN
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escolar e aqueles em desvantagem socioeconômica (PAMPEL et.al., 2010). Assim, 

nosso país enfrenta grandes desafios nesse campo, com urgência em reduzir a 

iniciação e os problemas relacionados pela alta prevalência de tabagismo em jovens 

e adultos, principalmente os de baixa renda (SZKLO et al., 2015). 

 

5.2 Dependência a nicotina 

 
A nicotina é um alcalóide é encontrada em plantas de tabaco (tabacum do Nicotiana) 

sintetizada nas raizes e acumulada nas folhas. Seu composto químico psicoativo,é 

responsável por produzir a sensação de prazer o que pode induzir ao abuso e à 

dependência. A ser inalada produz alterações no Sistema Nervoso Central, 

modificando assim o estado emocional e comportamental dos indivíduos, da mesma 

forma como ocorre com a cocaína, heroína e álcool. Após atingir o cérebro, a nicotina 

libera neurotransmissores que são responsáveis por estimular a sensação de prazer 

explicando-se assim as boas sensações que o fumante tem ao fumar (INCA, 2018). 

 
A dependência à nicotina é incluída na CID.O efeito da nicotina no organismo humano 

é capaz de causar alteração de humor por meio da ativaçãodos receptores nicotínicos 

de acetilcolina localizados no sistema de recompensa mesolímbica do cérebro. Esses 

neurônios dopaminérgicos liberam o neurotransmissor dopamina, dando origem aos 

efeitos agradáveis da nicotina, que incluem euforia leve, aumento da excitação, 

diminuição da fadiga e relaxamento (CHERRY, 2013). 

 

A irritabilidade, o desejo, a depressão, a ansiedade e os distúrbios do sono que 

geralmente começam algumas horas após o último cigarro e atingem o pico nos 

primeiros dias após a cessação do tabagismo são demais para a maioria das pessoas 

superar. Mesmo os fumantes abstinentes que obtêm sucesso em curto prazo 

permanecem vulneráveis à recaída por meses ou até anos após a cessação do uso 

do tabaco (FIORE, 2012). 

 

O Teste de Fagerströmpara dependência de nicotina (FTND), avalia a dependência 

dos indivíduos em relação à nicotina, de acordo com pesquisas relacionados ao teste 

quanto mais graves os sintomas de abstinência, maior a dependência de nicotina. 
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Além disso, quanto mais severa a dependência de nicotina, maior a probabilidade de 

a pessoa voltar a fumar (SUH, 2016). 

 
5.3 Prevenção e tratamento do tabagismo 

 
No Brasil, o tabagismo é considerado problema de saúde pública e seu controle 

sistemático tem sido realizado desde 1989, pelo Instituto José Alencar Gomes da Silva 

órgão do Ministério da Saúde responsável pelo Programa Nacional de Controle do 

Tabagismo (PNCT) e pela articulação da rede de tratamento do tabagismo no Sistema 

Único de Saúde (SUS), em todo o país e Distrito Federal. A rede foi organizada, 

seguindo a lógica de descentralização do SUS para que houvesse o gerenciamento 

regional do Programa tendo como premissa a intersetorialidade e a integralidade das 

ações. Atualmente denominado Programa Nacional de Controle do Tabagismo e 

Outros Fatores de Risco de Câncer (PNCTOFR) e que é referência mundial (INCA, 

2018). 

 

A responsabilidade para a prevenção e o tratamento do tabagismo é 

fundamentalmente da Atenção Básica de Saúde que deve garantir o primeiro acesso 

ao usuário, a integralidade da assistência e a continuidade do acompanhamento. No 

que se refere à prevenção do tabagismo, uma das ações principais é informar os 

usuários acerca dos malefícios do cigarro e garantir ações intersetoriais para 

divulgação desses aspectos em escolas, parques e todos os espaços da comunidade 

(BRASIL, 2015). 

 

Investigação recente com estudantes apontou que a disseminação de informações 

acerca dos efeitos nocivos do uso do tabaco pode contribuir para a prevenção dessa 

prática e para minimizar danos à saúde (MONTEIRO et. al., 2018). 

 

Quando se trata da atenção primária em saúde, a estratégia adotada para o controle 

do tabagismo no Brasil visa não somente diagnosticar o tabagismo e aconselhar os 

fumantes, mas estimular aqueles que não fumam para que não comecem a fumar. A 

promoção de ambientes livres de tabaco está entre as seis medidas indicadas pela 

OMS como prioritárias para conter a expansão do tabagismo e suas graves 

consequências para a saúde (SILVA et. al., 2014) 
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No que se refere ao controle do tabagismo, houveram avanços no Brasil de medidas 

de controle deste hábito, como restrições à publicidade de cigarros, criação de 

ambientes livres da fumaça do tabaco, inclusão do tratamento do tabagismo no SUS. 

O tratamento envolve entrevista motivacional, método clínico centrado na pessoa, 

abordagem cognitivo-comportamental, abordagens grupais, além do tratamento 

medicamentoso (BRASIL, 2015). 

 

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. 

Quando se trata de tratamento farmacológico para todo fumante acima de 18 anos, 

com consumo maior do que 10 cigarros/dia, sendo esta uma medida efetiva para 

cessação do tabagismo (ASSOCIAÇÃO MÉDICA BRASILEIRA, 2011), os 

medicamentos mais indicados e mais eficazes para este tipo de tratamento são: 

 goma de nicotina ou pastilha; 

 nicotina inalatória; 

 spray nasal de nicotina; 

 adesivos de nicotina; 

 bupropiona; 

 vareniclina. 

 

Um estudo visando avaliar a tecnologia do grupo operativo para cessação do 

tabagismo mostrou que o índice de abandono do tabagismo foi de 78% entre os 

participantes. Os autores recomendam que as tecnologias de grupos operativos sejam 

adotadas no tratamento de pessoas com tabagismo (LUCCHESE et al., 2013). 

Destaca-se que o tratamento do tabagismo tem bom desempenho no que se refere a 

custos/paciente, devendo ser prioritários investimentos públicos com essa finalidade 

(MENDES et al., 2016). 
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6 PLANO DE INTERVENÇÃO 
 

Essa proposta refere-se ao problema priorizado “elevado número de tabagistas”, para 

o qual se registra uma descrição do problema selecionado, a explicação e a seleção 

de seus nós críticos, de acordo com a metodologia do PES (FARIA; CAMPOS; 

SANTOS, 2018). 

 

6.1 Descrição do problema selecionado (terceiro passo) 

 

O tema escolhido para ser abordado é alta prevalência de pacientes tabagistas. A 

questão mais relevante para justificar essa escolha é o fato de que dentre 1063 

usuários cadastrados, 21% deles são tabagistas e tal fato justifica-se elaborar uma 

intervenção. O segundo maior problema enfrentado pela comunidade é o aumento do 

número de hipertensos. 

O tabagismo foi escolhido como problema prioritário não apenas pelo número 

expressivo de usuário praticantes, como pode ser visto no quadro 5, mas pela maior 

facilidade de enfrentamento do problema dentro da comunidade, uma vez que a 

equipe já tem algumas estratégias claras que deseja colocar em ação para enfrentar 

esse mau hábito. 

 

Quadro 5 – Tabagistas cadastrados na ESF Mizael Pinto dos Santos, município de 

Pedra do Indaiá, estado de Minas Gerais. 

 

Descritores do Problema Importância Fonte 

Tabagistas Cadastrados na Equipe Mizael 

Pinto dos Santos 

232 Registro da 

Equipe 

Tabagistas acima de 60 anos 105 Registro da 

Equipe 

Tabagistas que desejam parar de fumar 88 Registro da 

Equipe 

Tabagistas que relataram já ter tentado para de 

fumar 

55 Registro da 

Equipe 
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Fonte: eSUS – ESF Mizael Pinto dos Santos 

 

6.2 Explicação do problema (quarto problema) 

 

A identificação das causas é essencial para o enfrentamento de determinados 

problemas, é a partir das causas que ações são desenvolvidas para eliminação dos 

mesmos (FARIA; CAMPOS; SANTOS, 2018). 

 

As causas do elevado número de tabagistas e os fatores de risco associados a doença 

podem ser vistos na figura 1, descrita em seguida. 

 

Figura 2 – Organograma para explicação do problema prioritário: elevado número de 

tabagistas cadastrados na ESF Mizael Pinto dos Santos, município de Pedra do 

Indaiá, estado de Minas Gerais. 

 

 

 

 

Fatores sociais + fácil 
acesso ao tabaco + 

pouca opção de 
lazer+ transtornos de 

ansiedade 

Uso recreativo do 
cigarro

Falta de grupo 
operativo de 

tabagistas + efeito 
psicoativo da 

nicotina

Aumento do 
Tabagismo
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Fonte: Autora do estudo (2020). 

 

6.3 Seleção dos nós críticos (quinto problema) 

 

Os nós críticos identificados são:  

 hábitos e estilo de vida inadequados; 

 baixo nível de informação sobre o tabagismo e seus riscos. 

 

6.4Desenho das operações sobre nó crítico – operações, projeto, resultados e 

produtos esperados, recursos necessários e críticos (sexto passo) e viabilidade e 

gestão (7º a 10º passo) 

 

No PES, o plano é entendido como um instrumento para ser utilizado em situações de 

baixa governabilidade. Para analisar a viabilidade de um plano, inicialmente devem 

ser identificadas três variáveis fundamentais: quais são os atores que controlam 

recursos críticos das operações que compõem o plano; quais recursos cada um 

desses atores controla; qual a motivação de cada ator em relação aos objetivos 

pretendidos com o plano. E então, definir operações/ações estratégicas capazes de 

construir viabilidade para o plano ou motivar o ator que controla os recursos críticos 

(FARIA; CAMPOS; SANTOS, 2018). 

 

Aumento de risco cardiovasculares 

Hipertensão Arterial

DPOC

Câncer de Pulmão e Boca

Perda de produtividade

Aumento de custos para o sistema de saúde

Aumento de internações
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Os quadros 6 a 7, descritos a seguir representam cada um desses passos realizados 

para cada nó crítico. 

 

Quadro 6 - Operações sobre o “nó crítico 1 ” relacionado ao problema do elevado 

número de tabagistas, na população sob responsabilidade na ESF Mizael Pinto dos 

Santos, município de Pedra do Indaiá, estado de Minas Gerais 

Fonte: Autora do estudo (2020). 

Nó crítico 1 Hábitos e estilo de vida inadequados  

6ºOperação Viva Mais 

6º passo. Projeto Promover hábitos saudáveis e orientar sobre mudança do estilo de vida. 

6º passo. 

Resultados 

esperados 

Usuários consciente de que mudanças no estilo de vida é capaz de promover 

saúde e prevenir doenças, criar habito para atividade física e alimentação 

saudável. 

6º passo. 

Produtos 

esperados 

Encontros para ensinar sobre prevenção de doenças 

6º passo. 

Recursos 

necessários 

Cognitivo: conhecimento, leitura sobre estilo de vida saudável e seus 

benefícios. 

Estrutural: Montar um grupo de alimentação saudável e pratica de esporte 

com boa aderência.  

Político: Promover o encontro dos profissionais na comunidade e apoiar o 

movimento. 

Financeiro: Recursos para fazer camisetas e comprar alguns aparelhos para 

realizar exercícios. 

7º passo. 

Viabilidade do 

plano - recursos 

críticos 

Estrutural: organização da equipe 

Cognitivo: estudo 

Político: vontade política 

Financeiro: orçamento do município 

8º passo. 
Controle dos 
recursos críticos 
– ações 
estratégicas 

Tentar fazer um cronograma organizado e reduzir os custos da campanha, 
tentar arrecadação na comunidade. 

Campanha de conscientização da população 

9º passo. 
Acompanhamento 
do plano -Prazos 
e responsável 

2 meses 

Enfermeira da equipe 

10º passo. Gestão 
do plano - 
monitoramento e 
avaliação das 
ações 

Médica da equipe 
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Quadro 7 - Operações sobre o “nó crítico 2” relacionado ao problema do elevado 

número de tabagistas, na população sob responsabilidade na ESF Mizael Pinto dos 

Santos, município de Pedra do Indaiá, estado de Minas Gerais. 

Fonte: Autora do estudo (2020). 
 
 
 
 
 
 

Nó crítico 2 Baixo nível de informação sobre o tabagismo e seus riscos 

6ºOperação Tabagismo e eu com isso? 

6º passo. Projeto Capacitação da equipe, distribuição de informativos sobre os 

malefícios associados ao uso do tabaco, fazer encontros mensais 

com palestras para orientar os usuários; 

6º passo. Resultados 

esperados 

Tabagistas mais informados sobre efeitos nocivos do uso do 

tabaco e que se sintam estimulados parar de fumar; 

6º passo. Produtos 

esperados 

Cartilhas e grupo operativo 

6º passo. Recursos 

necessários 

Cognitivo: estudo e conhecimento sobre os malefícios do uso do 

tabaco 

Organizacional: Capacitação de toda equipe em reuniões 

agendadas e fornecer materiais para estudo e proporcionar um 

ambiente adequado para as reuniões, apoiar as ações. 

Financeiro: recurso financeiro para emitir os impressos e insumos 

para realização de palestras, tecnologias e medicações  

7º passo. Viabilidade do 

plano - recursos críticos 

O recurso mais crítico é o ambiente adequado para reunião pois a 

UBS da zona rural tem pouco espaço e não tem sala de reunião. 

8º passo. Controle dos 
recursos críticos – ações 
estratégicas 

Procurar na zona urbana junto a prefeitura um local para as 
reuniões 

9º passo. 
Acompanhamento do 
plano -Prazos e 
responsável 

Criação do grupo operativo 

10º passo. Gestão do plano 
- monitoramento e 
avaliação das ações 

2 meses 

9º passo. 
Acompanhamento do 
plano -Prazos e 
responsável 

Enfermeira da equipe 

10º passo. Gestão do plano 
- monitoramento e 
avaliação das ações 

Psicóloga e médica da equipe 
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7CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A presente proposta aborda o tabagismo como uma questão de saúde pública no 

Brasil e também significativa na área adscrita da ESF em questão. Pretende-se com 

a realização do trabalho estimular a cessação do tabagismo por parte dos indivíduos 

dependentes a nicotina, para aquelas que utilizam o tabaco mais ainda não são 

considerados dependentes e para a população de forma geral com o intuito de 

promover a doença, os perigos associados a elas, como forma de impedir o seu 

desenvolvimento. 

 

É válido ressaltar que as ações voltadas para prevenção e educação em saúde são 

essenciais na redução do número de tabagista e as equipes de saúde são os 

principais agentes de transformação desse cenário.  
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