
 
 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO 

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO GESTÃO DO CUIDADO EM SAÚDE DA FAMÍLIA 

 
 
 
 
 
 
 

Deusanir da Silva Manoel 
 
 
 
 
 
 
 

PLANO DE INTERVENÇÃO PARA CONTROLE DO TABAGISMO NA UNIDADE 

BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA FRANCISCA XAVIER FERREIRA, NO 

MUNICÍPIO DE FEIJÓ ESTADO DO ACRE     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Rio Branco - Acre 

2020



 
 

 
 

Deusanir da Silva Manoel 
 
 
 

 
 
 

PLANO DE INTERVENÇÃO PARA CONTROLE DO TABAGISMO NA UNIDADE 

BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA FRANCISCA XAVIER FERREIRA, NO 

MUNICÍPIO DE FEIJÓ ESTADO DO ACRE     

 

 

 

 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso 

apresentado ao Curso de Especialização 

Gestão do Cuidado em Saúde da Família, 

Universidade Federal do Triângulo Mineiro, 

como requisito parcial para obtenção 

parcial do Certificado de Especialista. 

Orientador: Professor (a) Ms. Zilda Cristina 

dos Santos  

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

Rio Branco - Acre 

2020



 
 

 
 

Deusanir da Silva Manoel 
 

 
 
 
 
 
 
 

PLANO DE INTERVENÇÃO PARA CONTROLE DO TABAGISMO NA UNIDADE 

BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA FRANCISCA XAVIER FERREIRA, NO 

MUNICÍPIO DE FEIJÓ ESTADO DO ACRE     

 
 
 
 

 
Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de Especialização Gestão do 

Cuidado em Saúde da Família, Universidade Federal de Minas Gerais, para obtenção 

do Certificado de Especialista. 

Orientador: Professor (a) Ms. Zilda Cristina dos Santos 

 
 
Banca examinadora 

 

Professor (a). Zilda Cristina dos Santos. Mestre. UFTM 

Professor (a). Alisson Araújo, Doutor, UFSJ 

Aprovado em Belo Horizonte, em 21 de setembro de 2020



 
 

 
 

 
 

Dedico este trabalho primeiramente a 

Deus, por ser essencial em minha vida, 

autor de meu destino, meu guia, socorro 

presente na hora da angustia, ao meu pai, 

minha mãe e aos meus irmãos. A pessoa 

com quem amo partilhar a vida.   

 
 
 
 
 



 
 

 
 

Agradeço a Deus por ter me dado força e 

confiança para acreditar em meu sonho e 

lutar por alcançar aquilo que acredito. Não 

esqueço o papel da universidade teve ao 

longo de todo o meu percurso e por isso 

agradeço os recursos e o apoio que 

sempre a mim foi oferecido. 

 Aos professores e orientadores eu deixo 

uma palavra de gratidão porque reconheço 

a paciência e o esforço de todos sem 

exceção.  

A minha família e a todos os meus amigos 

quero gritar bem alto meus mais sinceros 

agradecimentos porque nunca duvidaram 

das minhas capacidades e tornaram 

possível a realização de meu grande 

objetivo.  

A todas as pessoas que não mencione eu 

quero deixar bem claro que não estão 

esquecidas, se me ajudaram de alguma 

maneira podem ter certeza que agradeço 

com toda intensidade. 



 
 

 
 

RESUMO 
 

O tabagismo é um problema que nos últimos anos se destacou negativamente na 

saúde pública mundial, o mesmo vem exigindo grandes esforços dos órgãos de saúde 

para o desenvolvimento de políticas públicas direcionadas a diminuição do problema. 

Considerando os altos índices de mortalidade por consequência do tabagismo e pelo 

fato de se encaixar em um problema evitável, surge a necessidade da elaboração de 

um plano de intervenção que ajude no combate a problemática. Na Unidade Básica 

de Saúde Francisca Xavier Ferreira, que faz parte do sistema municipal de saúde do 

município de Feijó é tido pela equipe de saúde um problema preocupante a medida 

que diante das análises dos usuários assistidos pela equipe, um grande número são 

dependentes do tabaco. Vale destacar que o uso desta substancia apresenta-se como 

um potencial agravante para outros problemas já enfrentados por alguns usuários. 

Neste intuito, o objetivo deste trabalho é a elaboração de um plano de intervenção 

para a redução de número do tabagismo na comunidade Nair Araújo no município de 

Feijó estado do Acre. Para a construção deste foi utilizado como metodologia a revisão 

de literatura nos bancos de dados da Biblioteca Virtual em Saúde e no Scientific 

Electronic Library Online. Utilizou-se ainda o Planejamento Estratégico Situacional- 

PES por meio da estimativa rápida que possibilitou a determinação dos pontos chaves 

de problemas que a comunidade vem enfrentando e também para dar maior ênfase a 

problemática foi realizada uma revisão de literatura para ajudar na produção com um 

caráter cientifico baseado em dados comprovados. Levando em consideração o 

problema apresentado neste plano de intervenção pode-se dizer que é um problema 

que atinge muitas pessoas, em todos os países do mundo, e que necessita de uma 

atenção especial, uma vez que os profissionais da saúde devem fazer uma 

abordagem diferenciada para que os indivíduos possam compreender a real 

gravidade do mesmo, fazendo com que os usuários busquem uma melhora na 

qualidade de vida, começando que busquem superar a dependência.   

 
 

Palavras-chave:  Tabagismo.  Promoção à Saúde. Atenção Primária à Saúde.  



 
 

 
 

ABSTRACT 
 
 

Smoking is a problem that in recent years has stood out negatively in public health 

worldwide, it has required great efforts by health agencies to develop public policies 

aimed at reducing the problem. Considering the high mortality rates due to smoking 

and the fact that it fits into an avoidable problem, there is a need to develop an 

intervention plan to help combat the problem. At the Basic Health Unit Francisca Xavier 

Ferreira, which is part of the municipal health system in the municipality of Feijó, the 

health team has a worrying problem as, in view of the analyzes of users assisted by 

the team, a large number are dependent on tobacco. It is worth mentioning that the 

use of this substance presents itself as an aggravating potential for other problems 

already faced by some users. In this sense, the objective of this work is to develop an 

intervention plan to reduce the number of smoking in the Nair Araújo community in the 

municipality of Feijó, state of Acre. For the construction of this, the literature review in 

the databases of the Virtual Health Library and in the Scientific Electronic Library 

Online was used as methodology. We also used the Situational Strategic Planning - 

PES through the quick estimate that made it possible to determine the key points of 

problems that the community has been facing and also to give greater emphasis to the 

problem, a literature review was carried out to help in the production with a character 

scientific based on proven data. Taking into account the problem presented in this 

intervention plan, it can be said that it is a problem that affects many people, in all 

countries of the world, and that needs special attention, since health professionals 

must take a differentiated approach. so that individuals can understand the real 

severity of it, causing users to seek an improvement in quality of life, beginning to seek 

to overcome dependence. 

 
 

Keywords: Smoking. Health Promotion. Primary Health Care. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 -Aspectos gerais do município de Feijó  

 

O município Feijó é a quinta cidade mais populosa do estado Acre, localizado na 

região Norte do Brasil. Segundo censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE 2018) sua população chega à 34.675 pessoas em uma área de 24 202 km².  

Está geograficamente localizado no meio do Estado Acre, e faz divisa com o estado 

do Amazonas ao norte, com o país Peru ao sul, com os municípios Santa Rosa do 

Purus e Manoel Urbano ao leste e com Tarauacá e Jordão ao oeste.  

 

Apenas 50,26% da população do município habita a zona Urbana, a outra metade vive 

na Zono Rural – nas margens dos rios que cortam seu território.  A Economia do 

município é baseada na prestação de serviços e na agropecuária, que representam 

sozinhas 90% de toda a atividade econômica da cidade. Atualmente Feijó tem 

cobertura total da BR-364 que liga a cidade a capital Rio Branco o que gerou uma 

diminuição do custo de vida dos moradores (PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIJÓ, 

2020). O município é conhecido como a “Terra do Açaí” e por isso todo mês de agosto 

tem evento de comemoração dedicado a este destaque. O Índice de Desenvolvimento 

Humano- IDH é 0,539 em 2010, é considerado baixo. A população predomina quase 

55% entre a faixa etária de 15 a 64 anos (ATLAS, 2020).  

 

1.2 -O Sistema Municipal de Saúde 

 

O município conta com nove Unidades de Atenção Básica dentro destes sete possuem 

atenção à saúde bucal. Contando com duas academias voltadas para a prática de 

atividades físicas dos usuários do município e também um departamento de vigilância 

sanitária e um laboratório de análises que presta suporte a todos os pontos de 

atenção. O principal ponto de atenção especializada é o único hospital que o município 

possui o Hospital Geral De Feijó que oferece atendimentos diagnóstico de laboratório 

clínico (exames bioquímicos, sorológicos, uroanálise, hematológicos, hemostasia, 

hormonais, microbiológicos e imunológicos); Serviço de Hemoterapia; Serviços de 

diagnóstico por imagem (radiologia e ultrassonografia). Não há um serviço ativo de 

contra referência, o que é visto como um problema que impacta diretamente na vida 
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dos usuários do sistema de saúde, pois quando os pacientes necessitam de 

atendimento de especialidades que o município não detém são encaminhados para 

dois possíveis destinos a cidade de Cruzeiro do Sul que fica a cerca de 278,4 Km de 

distância ou para a capital, Rio Branco, que está localizada a 362,5 Km. O município 

não possui uma Unidade de Pronto atendimento (UPA) nem um Centro de Atenção 

Psicossocial (CAPS), o que sobrecarrega muita das vezes o sistema de saúde, e à 

promoção a saúde mental só é realizada através de atividades da secretaria de saúde. 

 

1.3 -Aspectos da comunidade  

 

A comunidade do bairro Nair Araújo é bem assistida instituições públicas de 

desenvolvimento social, é possível encontrar escolas, igrejas, a própria Unidade 

básica de Saúde, mercantis, lanche e até barzinhos. É um local bem agradável com a 

presença de muitas árvores e por conta disso bem ventilado. No geral são pessoas 

simples que sobrevivem de serviços autônomos e com remuneração incerta. Grande 

parte das famílias possuem o auxílio Bolsa Família. Apresenta um número aproximado 

de 2543 pessoas, segundo levantamento dos registros da unidade, com 80% entre a 

faixa etária de 15 a 64 anos, bem distribuídos entres homens, com maior número, 

mulheres, crianças e idosos, apresentando números menores. 

 

1.4 -A Unidade Básica de Saúde Francisca Xavier Ferreira  

 

A Unidade de Saúde Francisca Xavier Ferreira funciona em uma casa alugada pela 

prefeitura com instalações pequenas para a demanda local. Está situada na rua 21 de 

Dezembro no bairro Nair Araújo um bairro tranquilo da cidade de Feijó. A casa que 

utilizamos como unidade de atendimento é nova e está em boas condições, mas 

espaço para receber os pacientes é pequeno o que gera uma certa bagunça nos 

horários de pico do atendimento. Contamos com nove compartimentos improvisados 

para atendimento: dois Consultórios médicos, um odontológico, salas de curativo, 

enfermagem, nebulização e imunização. Além de que a esterilização dos 

equipamentos é feita na própria unidade e a distribuição de medicamentos também. 
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1.5 -A Equipe de Saúde da Família USF Francisca Xavier Ferreira da Unidade 

Básica de Saúde Francisca Xavier Ferreira  

 

A unidade possui a seguinte quantidade de profissionais: Três técnicos em 

enfermagem; Nove Agentes comunitários de Saúde; Uma cirurgiã dentista; Dois 

auxiliares em saúde bucal; Uma Enfermeira; Uma médica. 

 

1.6 -O funcionamento da Unidade de Saúde da Equipe USF Francisca Xavier Ferreira 

 

A Unidade de Saúde Francisca Xavier Ferreira funciona todos os dias de manhã e à 

tarde – 7:00 às 17:00.  A equipe de saúde da família dedica-se a atendimentos da 

demanda espontânea todos os dias com atendimentos médicos por fichas diárias, 

onde são distribuídos 15 fichas em casa turno e 12 de saúde bucal, no restante da 

semana há o trabalho com o grupo operativo de doenças crônicas não transmissíveis: 

Hipertensão e diabetes, vacinação, pratica de atividades físicas juntamente com um 

educador físico da equipe do Núcleo de Apoio a Saúde da Família- NASF.   

 

1.7 -O dia a dia da equipe USF Francisca Xavier Ferreira 

Quadro 1: Agenda de trabalho da Equipe de Saúde Francisca Xavier Ferreira do Município de Feijó/AC 

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

7h - 17h 
Atendimento 
médico 
 
7h-8h 
Atividade física 
(Educador Físico) 
 
8h 
Visita domiciliar 
(ACS) 

7h - 11h 
Atendimento 
médico 
 
7h – 17h 
Vacinação 
 
15h – 17h 
Grupo operativo 
de doenças 
crônicas não 
transmissíveis  
(Enfermeira e 
auxiliar de 
enfermagem) 
 
8h 
Visita domiciliar 
(ACS) 

7h - 17h 
Atendimento 
médico 
 
 
8h 
Visita domiciliar 
(ACS) 
 
13h – 17h 
Atendimentos de 
puericultura  

7h - 11h 
Atendimento 
médico 
 
8h 
Visita domiciliar 
(ACS) 
 
7h - 11h 
Nutrição e 
cuidados com a 
saúde 
(Nutricionista) 
 
13h – 17h  
Visita domiciliar 
(medico)  

7h - 11h 
Atendimento 
médico 
 
13h - 17h  
Atividade Física 
(Educador Físico) 
 
7 h - 17h 
Vacinação 
 
8h 
Visita domiciliar 
(ACS) 
13 – 16h  
Preventivo 
(enfermeira)  
  
16h - 17h 
Reunião equipe, 
última sexta feira 
de cada mês 
(mensal) 

Fonte: Próprio autor, 2020 
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1.8 -Estimativa rápida: problemas de saúde do território e da comunidade (primeiro 

passo)  

 Ausência de Saneamento básico: essa ausência e evidenciada quando há a 

observação na comunidade, onde apresentam falta de recursos necessários 

para a qualidade de vida dos usuários.  

  Analfabetismo: o problema se mostra nos registros da comunidade quando se 

observa os números apresentados pelos ACS nos registros da comunidade, 

onde muitos usuários abandonaram seus estudos iniciais.  

 Tabagismo: O tabagismo se apresenta como um fator de risco para inúmeras 

doenças e a falta de um grupo operativo dificulta a aplicação de certas ações 

especificas para o problema.  

 Doenças crônicas: são problemas recorrentes em vários municípios brasileiros 

devido a rotina de vida dos usuários apresentam, juntando com a falta da 

pratica de exercícios físicos. 

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

(segundo passo) 

 

Quadro 2 - Classificação de prioridade para os problemas identificados no diagnóstico da 

comunidade adscrita à equipe de Saúde Francisca Xavier Ferreira, Unidade Básica de Saúde 

Francisca Xavier Ferreira, município de Feijó, estado de Acre. 

Problemas Importância* Urgência** Capacidade de 

enfrentamento*** 

Seleção/ 

Priorização**** 

Tabagismo  Alta  9 Parcial  1 

Doenças Crônicas Alta  8 Parcial  2 

Saneamento básico  Media  7 Fora  3 

Analfabetismo  Media  6 Fora  4 

Fonte: Próprio Autor (2020)  
*Alta, média ou baixa 
** Distribuir 30 pontos entre os problemas identificados 
***Total, parcial ou fora 
****Ordenar considerando os três itens 
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2- JUSTIFICATIVA 

 

De acordo com Silva et al (2016, p. 291) o tabagismo é uma doença 

neurocomportamental resultado da dependência da substância conhecida como 

nicotina. Essa substância é encontrada nos derivados do tabaco que além de 

dependência causa diversos outros problemas como, por exemplo, ansiedade, 

depressão, baixa autoestima bem como é o principal gatilho para doenças 

respiratórias, especialmente Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) e câncer.  

 

Além disso, essa temática vem sendo bastante discutida no âmbito da saúde pública 

devido à grande taxa de mortalidade atribuídas ao tabagismo. O Instituto Nacional de 

Câncer (INCA,2018) destaca que “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.” 

 

Considerando a dimensão do problema e que a realidade dos usuários atendidos pela 

equipe Francisca Xavier Ferreira condiz com os índices apresentados nacionalmente, 

surge então a importância de abordar a temática na Atenção Primária à Saúde (APS), 

uma vez que o tabagismo é considerado a primeira causa de morte evitável no mundo  
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3 OBJETIVOS 
 
 
3.1 Objetivo geral 

 

Elaborar um plano de intervenção para redução da quantidade de tabagistas 

atendidos pela equipe da Unidade Básica De Saúde Francisca Xavier Ferreira, no 

município de Feijó – Acre.  

 

3.2 Objetivos específicos 

 

 Realizar busca ativa e classificação de risco dos usuários tabagistas atendidos 

pela equipe. 

 Promover um processo educativo para conscientização sobre os riscos do 

consumo do tabaco e seus derivados, por meio de palestras e rodas de 

conversa a serem realizadas em escolas e na unidade de saúde. 

 Implantar um grupo operativo para auxiliar aqueles que espontaneamente 

optarem por realizar o tratamento. 
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4 METODOLOGIA 

 

Para a construção deste estudo foi desenvolvido um Planejamento Estratégico 

Situacional (PES) na área de cobertura da ESF Francisca Xavier Ferreira por meio do 

método de estimativa rápida que permitiu uma análise objetiva dos aspectos positivos 

e negativos da comunidade Nair Araújo no município de Feijó, no Acre.  O 

Planejamento Estratégico Situacional conta com os seguintes passos: proposta de 

intervenção que refere-se ao levantamento dos problemas (primeiro passo), 

priorização do problema “alto índice de doenças cardiovasculares” (segundo passo), 

para o qual se registra uma descrição do problema selecionado (terceiro passo), a 

explicação (quarto passo) e a seleção de seus nós críticos (quinto passo) e por fim o 

desenho das operações (sexto ao décimo passo) (FARIA; CAMPOS; SANTOS, 2010). 

 

Para fim de embasamento cientifico foi realizada uma pesquisa nos bancos de dados 

da biblioteca virtual do Núcleo de Educação em Saúde Coletiva (NESCON), a 

Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e no Scientific Electronic Library Online (SciELO), 

também foram consultados manuais do Ministério da Saúde (MS). 

 

Priorizou-se a utilização de artigos em língua portuguesa publicados entre os anos 

2010 a 2020 com os seguintes descritores: Tabagismo. Promoção à Saúde. Atenção 

Primária à Saúde. 
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5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA   
 
5.1 Atenção Primária à Saúde 

 

De acordo com Mendonça et al. (2018, p 19) a Atenção Primaria a Saúde (APS) 

passou a ser utilizada como política social a partir da implantação da Estratégia Saúde 

da Família (ESF) que foi e continua sendo um mecanismo para superar as 

desigualdades nas condições de vida e saúde da população brasileira, sendo a 

principal estratégia para concretizar o princípio da equidade do Sistema Único de 

Saúde- SUS. Estes autores ressaltam ainda, que a APS possui um papel importante 

na consolidação do (SUS), todo esse processo de transformação visa atender as 

necessidades individuais de cada população como previsto pelos princípios e 

diretrizes do novo modelo assistencial. 

 

Por ser o primeiro nível de atenção do sistema de saúde, sendo a porta de entrada 

preferencial do SUS, a APS realiza ações de promoção e proteção à saúde, prevenção 

de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a 

manutenção da saúde. Essas ações devem ser baseadas nos princípios 

universalidade, da acessibilidade, da continuidade do cuidado, da integralidade da 

atenção, da responsabilização, da humanização e da equidade (BRASIL, 2017). 

 

A APS é regulamentada pela Política Nacional de Atenção Básica- PNAB, o qual 

direciona a organização visando sua consolidação e expansão deste nível de atenção 

à saúde. Por isso sua importância para sociedade, pois a realidade e pesquisas 

mostram que quando os serviços de atenção básica são bem estruturados impacta de 

forma positivo nos demais níveis de atenção do SUS (MENDONÇA et al, 2018). 

 

Neste sentido a ações realizadas no âmbito da APS são essenciais no enfrentamento 

do tabagismo, principalmente na conscientização da comunidade e da família, além 

de poder acompanhar de forma mais próxima a pessoa que deseja largar este vício 

tão prejudicial à saúde e tão caro para o sistema de saúde pública. Por isso, o 

tabagismo é uma temática essencial para capacitação e discussão dos profissionais 

que atuam na APS. 
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5.2 – O Tabagismo  

 

Segundo (INCA, 2020) o tabagismo é considerado uma doença crônica ocasionada 

em decorrência da utilização de produtos à base de tabaco e contem a sustância 

denominada de nicotina. A Organização Mundial da Saúde –OMS (2017) aponta que 

o tabaco mata no mundo inteiro mais de 8 milhões de pessoas a cada ano. O tabaco 

é a segunda droga mais consumida em todo o mundo, por esta razão que é um dos 

principais problemas de saúde a serem enfrentados nos últimos anos. (SILVA et al, 

2016, p. 290).  

 

O tabagismo constitui-se de um fator de risco, segundo o INCA (2020) para o 

desenvolvimento de certos tipos de câncer como: leucemia, câncer de fígado, câncer 

do colo do útero, câncer de pulmão, câncer de laringe dentre outros tipos de câncer 

associados ao consumo do tabaco.  É considerado um potencial fator de risco para o 

surgimento de novos problemas aos usuários como problemas no sistema 

respiratório, úlceras gasto intestinais, infertilidade, impotência sexual, osteoporose, 

catarata entre outras. Doenças estas que impactam na qualidade de vida, 

principalmente no que diz ao trabalho, e ainda são doenças onerosas para o SUS 

(INCA, 2020, s/p).   

 

O tabagismo já assumiu status de pandemia à medida que os números são crescentes 

a cada ano de novos usuários e mortes relacionadas ao consumo de tabaco. Os 

números estão estimados a 1,3 bilhões de usuários e 6 milhões de mortes anuais. O 

problema está relacionado aos aspectos de custos econômicos e sociais da produção 

dos produtos e atinge a população tanto diretamente quanto indiretamente devido a 

exposição passiva das pessoas ao redor dos usuários (JOSÉ et al, 2017, p. 72). 

 

Segundo MIRRA et al (2015, p.134) os números de óbitos provenientes do tabagismo 

já desbancam os óbitos causados pelo HIV, malária, tuberculose, alcoolismo dentre 

outros. O tabaco contém substâncias que podem causar câncer nos mais diversos 

órgãos do corpo humano, pode causar hipertensão arterial e doenças cardíacas, 

favorecendo assim o crescimento do número de mortes do tabagismo, estima-se que 

em si ele é responsável por 78% das mortes de câncer do pulmão, 42% as doenças 
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respiratórias de natureza crônica e 10% das doenças cardiovasculares (JOSÉ et al, 

2017, p. 74). 

 

Em linhas gerais o tabagismo está no topo das 10 principais causas de mortes em 

todo o mundo, além de ser um gasto público que poderia ser evitado, por conta de 

todas as despesas medicas e perca de produtividade (INCA, 2020, s/p). 

 

Apesar de parecer pouco o número de 89 fumantes, segundo números de cadastro 

de usuários da unidade, e tomando o fato de não ser uma doença de notificação 

compulsória, este projeto  faz-se levar em consideração que essa não é a quantidade 

real de usuários que utilizam algum produto proveniente do tabaco e, buscar 

estabelecer quais as esferas de tratamento podem ser empregadas na promoção a 

saúde desses usuários. 

  

As campanhas de combate ao tabagismo devem ser aplicadas para interagir com toda 

a comunidade, pensando no bem estar e qualidade de vida, pois com essas 

orientações e tratamento adequado os usuários podem enxergar a dimensão do 

problema e o que ele pode ocasionar em sua vida, por isso a promoção a saúde faz-

se necessário para orientar os usuários de modo geral.  

 

5.3- Promoção da Saúde  

 

Iniciativas de promoção e proteção da saúde possuem caráter essencial para 

reformulação do modelo assistencial e, apresenta-se como uma estratégia potente de 

articulação transversal que anseia melhorar a qualidade de vida e a reduzir os riscos 

à saúde, através da implementação de políticas públicas direcionadas a temática. 

Dessa forma, os serviços de saúde deixam de possuir uma perspectiva curativa, para 

assumir uma perspectiva de controle de doenças, enraizados na promoção de saúde 

(MELO et al., 2016).  

 

Um dos marcos desse processo foi a redefinição da Política Nacional de Promoção 

da Saúde (PNPS) implementada no por meio da portaria nº 2.446, de 11 de novembro 

de 2014 (BRASIL, 2014).  
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A PNPS traz em sua base o conceito ampliado de saúde e o referencial 
teórico da promoção da saúde como um conjunto de estratégias e formas de 
produzir saúde, no âmbito individual e coletivo, caracterizando-se pela 
articulação e cooperação intra e intersetorial, pela formação da Rede de 
Atenção à Saúde (RAS), buscando articular suas ações com as demais redes 
de proteção social, com ampla participação e controle social (BRASIL, 2014, 
Art.2). 

 

A nova versão da PNPS foi lançada tendo em vista os novos desafios enfrentados 

pelo SUS e, considerando que as prioridades ainda estavam direcionadas ao modelo 

assistencial biomédico, focado apenas na doença. A PNPS revisada salienta a 

necessidade da articulação entre as políticas públicas, principalmente a PNAB, para 

efetivar a Promoção da Saúde, acentuar o papel da participação social 

(PETERMANN; KOCOUREK; 2020). “Sendo assim, objetivos, princípios, valores, 

diretrizes, temas transversais, estratégias operacionais, responsabilidades e temas 

prioritários, reformulados e atualizados, visam à equidade, à melhoria das condições 

e dos modos de viver e à afirmação do direito à vida e à saúde” (PETERMANN; 

KOCOUREK; 2020, p. 2).  

 

Convenção-Quadro para o Controle do Tabaco (CQCT) é um das primeiras iniciativas 

internacionais para intervenções de políticas de controle do tabaco desenvolvida pela 

OMS, retrata com clareza a gravidade da epidemia mundial do tabaco, as dificuldade 

de regulamentação doméstica na maioria dos Estados Membros da OMS, e a 

propagação econômica do marketing do tabaco em cada país (OMS, 2016).  

 

O Brasil possuiu e, ainda possui, papel fundamental nas iniciativas da CQTC: 

 

O Brasil teve um papel central desde o princípio nas negociações da CQCT 
(1999-2003). Por já apresentar um programa de controle do tabagismo 
robusto nessa época e ser um país em desenvolvimento produtor de fumo, 
foi indicado como vice-presidente do grupo de trabalho aberto aos Estados 
Membros da OMS que preparou a primeira proposta de texto do tratado. Além 
de presidir o Órgão de Negociação Intergovernamental da CQCT, o Brasil 
liderou o grupo de trabalho que preparou a primeira Conferência das Partes, 
estrutura formada por todos os Estados Partes do tratado que guia o trabalho 
do Secretariado e negocia as bases de implementação do tratado em 
reuniões bianuais. O país manteve se como uma liderança internacional do 
controle do tabaco nos anos subsequentes, com destaque para a nomeação 
de uma brasileira como chefe do Secretariado da CQCT em 2014 (PONTES 
et al., 2018). 

 

Essa participação efetiva do Brasil nos projetos internacionais se deu em razão da 

experiência do país em lidar como o problema. O Brasil foi um dos pioneiros no 
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combate ao tabagismo, instaurando no ano de 1989 o Programa Nacional de Controle 

do Tabagismo (PNCT) com o intuito de diminuir a prevalência de fumantes e a 

morbimortalidade relacionada ao consumo de derivados do tabaco no Brasil. 

 

 Para isso, utiliza ações educativas, de comunicação, de atenção à saúde, além de 

contar com a adoção ou cumprimento de medidas legislativas e econômica que visam 

prevenir o surgimento de novos tabagistas, em especial entre crianças, adolescentes 

e jovens, bem como promover a cessação do fumo e proteger os indivíduos da 

exposição à fumaça ambiental produzida pelo consumo do tabaco, logo amenizar os 

danos individuais, sociais e ambientais causados pelo tabaco (INCA, 2020b) . 
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6 PLANO DE INTERVENÇÃO  
 
 
Essa proposta refere-se ao problema priorizado “tabagismo”, para o qual se registra 

uma descrição do problema selecionado (terceiro passo), a explicação (quarto passo) 

e a seleção de seus nós críticos (quinto passo). 

 

Os quadros seguintes mostram o desenho das operações – para cada causa 

selecionada como “nós crítico”, a (s) operação (ões), projeto, os resultados esperados, 

os produtos esperados, os recursos necessários para a concretização das operações 

(estruturais, cognitivos, financeiros e políticos). Aplica-se a metodologia do 

Planejamento Estratégico Simplificado (FARIA: CAMPOS; SANTOS, 2018).  

 

6.1 Descrição do problema selecionado (terceiro passo) 

 

Muller et al (2017) define o tabagismo como uma doença crônica que possui impacto 

direto nas demais Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT), como: doenças 

cardiovasculares, diabetes, neoplasias e doenças respiratórias crônicas. Além disso, 

o  Ministério da Saúde -MS aponta que são mais de 50 doenças associadas ao 

consumo constante de cigarro, as estatísticas identificam que os fumantes, 

comparados aos não fumantes, apresentam um risco 10 vezes maior de adoecer de 

câncer de pulmão, 5 vezes maior de sofrer infarto, 5 vezes maior de sofrer de 

bronquite crônica e enfisema pulmonar e 2 vezes maior de sofrer derrame cerebral 

(BRASIL, 2015). 

 

6.2 Explicação do problema selecionado (quarto passo) 

 

A equipe da Unidade Básica de Saúde (UBS) atende um grande número de pacientes 

tabagistas e a maioria possuem outras doenças crônicas o que se caracteriza um 

quadro clinico preocupante, tendo em vista que o consumo de tabaco e seus derivados 

afeta diretamente a saúde e expectativa de vida desses usuários. Considerando o 

risco associado ao consumo dessas substancias traz aos pacientes atendidos faz-se 

necessário adotar medidas que visem a cessação do fumo e conscientização dos 

demais usuários da rede de saúde a não utilizarem produtos que contenham essas 
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substâncias, com isso proporcionando uma melhor qualidade de vida para os 

usuários.  

 

6.3 Seleção dos nós críticos (quinto passo)  

 

 Fácil acesso e baixo custo do tabaco e seus derivados – mesmo com diversas 

iniciativas dos órgãos de saúde para combater o consumo do tabaco como altos 

impostos e propaganda negativa nos rótulos, ainda, é muito fácil se ter acesso 

a esse tipo de produto. 

 Falta de conscientização sobre os riscos à saúde que o consumo desta 

substancia pode acarretar- atualmente o MS coordena Programa Nacional de 

Controle do Tabagismo (PNCT) e pela articulação da rede de tratamento do 

tabagismo no SUS, no entanto ainda se faz necessário efetivar as propostas 

do mesmo na APS. 

 Controle das ações está relacionada a verificação das vendas desses produtos 

para os públicos indevidos, principalmente menores de idade que nas 

observações e analises da equipe de saúde se apresentam como potenciais 

causadores de problemas futuros.   

 

6.4 Desenho 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) 

Os passos sexto a décimo são apresentados nos quadros seguintes, separadamente 

para cada nó crítico. 
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Fonte: Próprio Autor, 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quadro 3 – Operações sobre o “nó crítico 1” relacionado ao problema tabagismo, na 

população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da Família E.S.B.- Francisca Xavier da 

Unidade de Saúde da Equipe Francisca Xavier Ferreira, do município Feijó, estado de Acre 

Nó crítico 1 
Fácil acesso e baixo custo do tabaco e seus derivados 

6º passo: operação 

(operações)  

Diga não ao tabagismo 

6º passo: projeto Orientação sobre os riscos dos produtos provenientes do tabaco 

6º passo: 

resultados 

esperados 

Diminuir a quantidade de pessoas que usam produtos provenientes do tabaco 

6º passo: produtos 

esperados 

Visar promover campanhas contra o uso desses produtos em todos os 

lugares possíveis   

6º passo: recursos 

necessários 

Estrutural: Espaço para a realização do projeto  

Cognitivo: Conhecimento sobre tabagismo 

7º passo: 

viabilidade do 

plano - recursos 

críticos  

Político: Divulgação da campanha nas rádios  

Financeiro: Para fazer material de divulgação 

8º passo: controle 
dos recursos 
críticos - ações 
estratégicas 

Apresentar um plano de atenção, mostrando como há erro ao consumo de 
produtos provenientes de tabaco não prejudiciais 

A Secretaria municipal de Saúde é a responsável por controlar os recursos 
necessários  

9º passo; 
acompanhamento 
do plano - 
responsáveis e 
prazos 

Equipe de saúde da família  

Três meses para a conclusão das ações  

10º passo: gestão 
do plano: 
monitoramento e 
avaliação das 
ações 

O monitoramento de cada avanço nas ações será através de relatórios a cada 
etapa, reunião e palestra apresentada durante os períodos de 
implementação.  
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Fonte: Próprio Autor, 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quadro 4 – Operações sobre o “nó crítico 2” relacionado ao problema tabagismo, na 

população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da Família Unidade de Saúde da Equipe 

Francisca Xavier Ferreira, do município Feijó, estado de Acre 

Nó crítico 2 Falta de conscientização sobre os riscos à saúde que o consumo desta 

substancia 

6º passo: operação 

(operações)  

Viva melhor 

6º passo: projeto Assistência especial para aqueles que querem parar de fumar 

6º passo: 

resultados 

esperados 

Promover uma maior assistência a pessoas que abandonaram ou quererem 

abandonar esse vicio 

6º passo: produtos 

esperados 

Promover uma melhor vida para aqueles que abandonam o vício por cigarro 

ou produto derivado do tabaco 

6º passo: recursos 

necessários 

Estrutural: Espaço para a realização do projeto  

Cognitivo: Abordagem sobre o tema  

7º passo: 

viabilidade do 

plano - recursos 

críticos  

 

Organizacional: Profissionais capacitados para ministrar palestras   

Financeiro: Recursos para adquirir material  

8º passo: controle 
dos recursos 
críticos - ações 
estratégicas 

Secretaria Municipal de saúde e Equipe de Saúde da Família  

Apresentação de um plano operativo 

9º passo; 
acompanhamento 
do plano - 
responsáveis e 
prazos 

Secretaria Municipal de Saúde  

Quatro meses para início e termino das ações  

10º passo: gestão 
do plano: 
monitoramento e 
avaliação das 
ações 

O monitoramento do plano se dará por meio de relatórios das ações 
desenvolvidas bem como pela retorno dos usuários sobre as ações. 



27 
 

 
 

Fonte: Próprio Autor, 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quadro 5 – Operações sobre o “nó crítico 3” relacionado ao problema tabagismo, na 

população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da Família Unidade de Saúde da Equipe 

Francisca Xavier Ferreira, do município Feijó, estado de Acre 

Nó crítico 3 Controle das ações  

6º passo: operação 

(operações)  

Fique de olho 

6º passo: projeto Dificultar a compra desses produtos por menores 

6º passo: 

resultados 

esperados 

Diminuir a venda desses produtos para menores de idade. 

6º passo: produtos 

esperados 

Fazer com que os órgãos competentes atuem na fiscalização 

6º passo: recursos 

necessários 

Financeiro: material para divulgação da campanha  

Cognitivo: Desenvolver parcerias para ampliar o monitoramento 

7º passo: 

viabilidade do 

plano - recursos 

críticos  

Político: Ampliação dos serviços de fiscalização  

Cognitivo: Capacitar os profissionais da fiscalização para que realize ações 

educativas 

8º passo: controle 
dos recursos 
críticos - ações 
estratégicas 

Secretaria Municipal de Saúde  

Serviços de fiscalização  

9º passo; 
acompanhamento 
do plano - 
responsáveis e 
prazos 

Secretaria Municipal de Saúde e Unidade de Saúde 

Quatro meses para as ações  

10º passo: gestão 
do plano: 
monitoramento e 
avaliação das 
ações 

O monitoramento do plano se deu por meio de relatórios das ações 
desenvolvidas bem como no momento de reuniões periódicas para 
acompanhar o desenvolvimento da ação. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Abordar o tabagismo nos serviços de saúde é importante devido as altas taxas de 

morbidade e mortalidade atribuídas ao consumo do tabaco, assim desenvolver ações 

de combate e prevenção se tornam indispensáveis para garantir a saúde de todos os 

usuários, tanto os fumantes quanto os que estão expostos a fumaça exalada.  

 

Considerando que diversos agravos são atribuídos ao uso do tabaco ações como essa 

possuem caráter decisivo no combate a essas enfermidades, logo espera-se que no 

final desse processo de intervenção se possa prestar uma assistência mais efetiva no 

que se diz respeito as orientações voltadas para o tabagismo e como ele pode 

impactar negativamente na vida dos usuários.  

 

A aplicação do plano de ação possibilitará a mobilização da equipe em torno da 

gênese do problema, gerando resultados positivos para todos os atores sociais 

envolvidos no processo. 
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