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RESUMO 
 
 

Minas Novas é um município de 30.794 habitantes, localizado no Vale do 
Jequitinhonha, distante 508,2 km da capital do Estado. A Estratégia de Saúde 
Forquilha atende a quatro diferentes comunidades, sendo essas: Forquilha, Palmital, 
Pau Dolinho e Ribeirão dos Santos.  Juntas possuem 2.832 pessoas cadastradas 
pelos agentes comunitários de saúde e que são atendidos pela equipe. Através da 
observação ativa foi possível identificação de vários problemas no território de 
abrangência sendo: descarte inapropriado de lixo domiciliar, poluição ambiental com 
fumaça de carvoeiras ilegais com prejuízo da saúde respiratória dos habitantes locais, 
disseminação de casos de leishmaniose cutânea tegumentar humana, grande número 
de cães aparentemente doente sem adequado plano municipal de avaliação 
veterinária dos animais, alto consumo de bebida alcoólica, assim com tabagistas.. 
Considerando a urgência do problema e a capacidade de enfrentamento no nível local 
o problema priorizado no presente projeto de intervenção foi o alto índice de pacientes 
tabagistas. Este trabalho tem por objetivo apresentar um projeto de intervenção para 
cessação do tabagismo na comunidade atendida pela equipe Forquilha, em Minas 
Novas, Minas Gerais. Foi utilizado o Planejamento Estratégico Situacional para 
estimativa rápida dos problemas observados e definição do problema prioritário, dos 
nós críticos e das ações. Para subsidiar a elaboração do projeto de intervenção foi 
realizada uma pesquisa bibliográfica nos bancos de dados da Biblioteca Virtual em 
Saúde. Espera-se que com a implantação das ações do projeto sensibilizar os 
usuários quanto à importância de mudança em relação ao tabagismo e assim reduzir 
o número de pacientes tabagistas cadastrados pela equipe e consequentemente 
reduzir os problemas respiratórios provenientes do uso do tabaco. 
 
 
 

Palavras-chave: Tabagismo. Poluição por fumaça de tabaco. Abandono do uso de 
tabaco.



 
 

 
 

ABSTRACT 
 
 
 

Minas Novas is a municipality of 30,794 inhabitants, located in the Jequitinhonha 
Valley, 508.2 km from the state capital. The Forquilha Health Strategy serves four 
different communities, these being: Forquilha, Palmital, Pau Dolinho and Ribeirão dos 
Santos. Together, they have 2,832 people registered by community health agents and 
who are served by the team. Through active observation, it was possible to identify 
several problems in the territory covered, such as: inappropriate disposal of household 
waste, environmental pollution with smoke from illegal charcoal plants, impairing the 
respiratory health of local inhabitants, dissemination of cases of human cutaneous 
leishmaniasis, a large number of apparently sick dogs without an adequate municipal 
plan for veterinary evaluation of animals, high consumption of alcoholic beverages, as 
well as smokers. Considering the urgency of the problem and the ability to cope at the 
local level, the problem prioritized in this intervention project was the high rate of 
smoking patients. This work aims to present an intervention project for smoking 
cessation in the community served by the Forquilha team, in Minas Novas, Minas 
Gerais. Situational Strategic Planning was used to quickly estimate the problems 
observed and define the priority problem, critical nodes and actions. To support the 
elaboration of the intervention project, a bibliographic search was carried out in the 
databases of the Virtual Health Library. It is hoped that with the implementation of the 
project's actions, to sensitize users about the importance of change in relation to 
smoking and thus reduce the number of smoking patients registered by the team and 
consequently reducing respiratory problems resulting from tobacco use. 
 
 
Keywords: Tobacco smoke pollution. Tobacco use disorder. Tobacco use cessation.
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Aspectos gerais do município 

 

Minas Novas é um município de 30.794 habitantes de acordo com o Censo de 

2010, estimativa populacional em 2019 de 31.484 habitantes, localizado no Vale do 

Jequitinhonha, distante 508,2 quilômetros da capital do Estado (IBGE, 2019).  

Quanto à educação a taxa de escolarização de 6 a 14 anos de idade 

corresponde a 97,1%; possui 43 estabelecimentos de nível fundamental e nove de 

nível médio (IBGE, 2019).  

Apresenta Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de 0,633, que 

o classifica como médio. Considerando o IDHM de todos os municípios do estado 

Minas Novas encontra-se na 636ª posição, empatado com outros cinco municípios 

que possuem o mesmo índice (Caiana, Santo Antônio do Grama, Serranópolis de 

Minas, Tarumirim, Urucânia) (ATLAS DO DESENVOLVIMENTO HUMANO NO 

BRASIL, 2013). 

Segundo o último Censo apresenta esgotamento sanitário adequado em 

16,4%. Em 2010 40,9% da população do município residia em área urbana, enquanto 

os outros 59,1% estavam na zona rural (IBGE, 2019). 

 

1.2 O sistema municipal de saúde  

 

O município possui na Atenção Primária à Saúde 13 Estratégias Saúde da 

Família; como pontos de atenção à saúde secundária: uma policlínica municipal e um 

hospital; já em relação aos pontos de atenção à saúde terciária os pacientes são 

encaminhados a centros de especialidades em outros municípios (Diamantina e Belo 

Horizonte). 

A Secretaria de Saúde oferece transporte em saúde para os pacientes (ônibus 

e vans). Há no município uma grande dificuldade com relação às contrarreferências 

muitas vezes não encaminhados para a atenção básica. O prontuário clínico ainda 

não é eletrônico, um dos motivos pelos quais há dificuldade de acesso às referências 

e contrarreferências.  
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Atuamos através de uma mescla dos modelos de atenção primária, uma vez 

que o trabalho é realizado por meio do processo de territorialização, com planejamento 

estratégico das ações de saúde que a população vigente apresenta demanda, 

permitindo sempre participação popular, para que os usuários da nossa Estratégia 

Saúde da Família possam de forma ativa serem moduladores do seu processo de 

saúde e autocuidado.  

Trabalhamos no dia a dia para que haja a formação de vínculo da equipe com 

o usuário e elaboração de projetos de intervenção na comunidade, a fim de realizar 

melhor cuidado integral dos pacientes. 

São medidas possíveis de serem realizadas devido à organização de rede 

municipal em que estamos inseridos. Sendo essa da seguinte forma: atenção primária 

oferecida pela equipe da ESF; atenção secundária oferecida pela Policlínica Municipal 

com profissionais especialistas (ginecologista, pediatra, cardiologista, neurologista, 

nutricionista e fisioterapeuta), Centro de Atenção Psicossocial (psiquiatra e psicólogo) 

e direcionamento a centros de especialidades médicas de municípios vizinhos 

(Capelinha, Turmalina e Diamantina); quanto à atenção terciária, os pacientes são 

encaminhados ou transferidos para as clínicas e hospitais em Diamantina – MG e /ou 

Belo Horizonte - MG. 

 

1.3 Aspectos da comunidade  

 

A Estratégia de Saúde Forquilha atende a quatro diferentes comunidades da 

zona rural, sendo essas: Forquilha (distante 15 quilômetros da sede municipal), 

Ribeirão dos Santos (20 quilômetros), Pau Dolinho (25 quilômetros), e Palmital (30 

quilômetros de distância da sede municipal).  Juntas possuem 2.832 pessoas 

cadastradas pelos agentes comunitários de saúde e que são atendidos pela equipe. 

Sendo, 733 pessoas da comunidade de Pau Dolinho, 738 em Palmital, estando nessa 

comunidade 84 famílias descobertas devido ausência, até o momento, de agente 

comunitário de saúde contratado para exercer suas atividades nessa área; 747 em 

Ribeirão dos Santos e, 614 em Forquilha.  

De forma geral, as comunidades vivem basicamente da agricultura familiar, 

mas muitas pessoas vão para os estados de São Paulo e Espírito Santo trabalharem 
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em colheitas de café, ficam até três meses fora da comunidade deixando as suas 

famílias. 

Em todas essas comunidades há uma escola municipal que atende o povoado 

até o ensino médio, com turnos matutino e vespertino. Exceto a comunidade de 

Forquilha onde a escola funciona apenas no período vespertino, somente ensino 

primário e fundamental. 

Nenhuma das comunidades possui associação de moradores estabelecida. 

 

1.4 A Unidade Básica de Saúde Martinha Borges de Sousa Ribeirão dos Santos 

 

A infraestrutura dos postos de apoio nas comunidades de Palmital, Ribeirão e 

Pau Dolinho são sedes próprias da prefeitura construídas com a finalidade de 

realmente servirem como estruturas de saúde, apresentando dois consultórios (um 

médico e um enfermeiro), equipados com maca, mesa e instrumentos básicos para 

execução das suas atividades, mesa ginecológica localizada no consultório da 

enfermeira, sala de vacina e de procedimentos, farmácia, cozinha e banheiro.  

Já a unidade de Forquilha funciona em uma casa cedida pela comunidade, 

antiga, apresentando apenas três cômodos e banheiro, não possui espaço adequado 

para realização de todos os procedimentos necessários, nem sala de espera para os 

pacientes.  

Há um projeto na prefeitura do município de construção de uma nova unidade 

de saúde, no mesmo local, com uma estrutura muito melhor e digna de trabalho e 

prestação de serviço de saúde à população. Todas as unidades ficam localizadas no 

centro das comunidades, próximo às escolas locais.  

O acesso nem sempre é facilitado pelo fato de muitas famílias residirem muito 

distante do centro da comunidade, necessitam utilizar o ônibus escolar para terem 

acesso ao atendimento.  

Sendo assim, muitas vezes precisam esperar por horas o horário desses ônibus 

para irem e retornarem da unidade de saúde, visto que, se perderem esse meio de 

locomoção necessitarão caminhar durante horas em terreno irregular. 
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1.5 A Equipe de Saúde da Família Forquilha da Unidade Básica de Saúde Martinha 

Borges de Sousa Ribeirão dos Santos 

 

A equipe é composta pelo médico, enfermeiro, dois cirurgiões dentistas 

(atuando em turnos diferentes, 4h/dia cada), um auxiliar de saúde bucal, três auxiliares 

de serviços gerais, três técnicos de enfermagem, oito agentes comunitários de saúde, 

um motorista, um fisioterapeuta, um nutricionista.  

Há uma particularidade em todas as Estratégias Saúde de Família do 

município, em que os agentes comunitários, cirurgiões dentistas, fisioterapeuta e 

nutricionista são dispensados entre o período de dezembro a abril anualmente com a 

justificativa de redução de custos municipais. 

 

1.6 O funcionamento da Unidade de Saúde da Equipe Forquilha 

 

A unidade funciona de 7:00h às 16:00h, o horário de almoço é flexível de acordo 

com a quantidade de pacientes aguardando e a distância de onde residem e 

necessidade de atendimento antes do horário final de saída do ônibus escolar, que 

muitos utilizam como meio de transporte das suas residências à unidade de saúde. O 

acolhimento dos pacientes é realizado pela técnica de enfermagem. A maior parte do 

atendimento é através da demanda espontânea, sendo assim, a enfermeira realiza 

uma triagem dos pacientes que se encontram na fila aguardando atendimento, na 

tentativa de determinar os pacientes que possivelmente possam ter suas consultas 

agendadas para as semanas seguintes, devido ao grande fluxo dos pacientes.  

Alguns retornos e consultas são agendados pelos agentes comunitários de 

saúde, quando esses estão contratados pelo município. Esse tipo predominante de 

atendimento se dá devido ao fato de a equipe se dividir durante a semana para 

atendimento em cada uma das quatro comunidades cobertas pela equipe, sendo cada 

dia o atendimento em uma das comunidades: segunda-feira a equipe se encontra em 

atendimento na comunidade de Palmital; terça-feira, Pau Dolinho; quarta-feira, 

Ribeirão dos Santos; e, quinta-feira, Forquilha; na sexta-feira, dia de recesso para 

estudo da médica da equipe, enfermeira e técnica de enfermagem se estabelecem 

nas comunidades conforme cronograma anteriormente realizado. 
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1.7 O dia a dia da equipe Forquilha 

 

A organização do processo de trabalho da equipe se dá da seguinte forma: o 

acolhimento é realizado inicialmente pelos auxiliares de serviços gerais e técnicas de 

enfermagem, a triagem da demanda espontânea é realizada pela enfermeira, 

consultas são agendadas pelos agentes comunitários de saúde de acordo com a 

quantidade de paciente/dia pré-estipulada pela equipe.  

As atividades de educação em saúde e de educação permanente são 

realizadas pelo menos uma vez por mês, utilizando as escolas como pontos de 

encontros e são divididas entre os profissionais (enfermeira, médica, cirurgiões 

dentistas, fisioterapeuta, nutricionista). As visitas domiciliares são todas agendadas 

para a última semana do mês em que passamos cada dia da semana visitando uma 

das comunidades.  

 

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

passo)  

 

Através da observação ativa foi possível identificação de vários problemas no 

território de abrangência sendo: descarte inapropriado de lixo domiciliar, poluição 

ambiental com fumaça de carvoeiras ilegais com prejuízo da saúde respiratória dos 

habitantes locais, disseminação de casos de leishmaniose cutânea tegumentar 

humana, grande número de cães aparentemente doentes sem adequado plano 

municipal de avaliação veterinária dos animais, alto consumo de bebida alcoólica, 

assim como tabagistas. Além de falta de estrutura física adequada à unidade em que 

a ESF encontra-se sediada. 

 

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

(segundo passo) 

 

Na área de abrangência em que atuamos chegamos ao número de 78 

tabagistas que até o presente momento não tiveram acesso a nenhum tipo de 

tratamento público que tenha como objetivo a cessação desse vício.  
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Alguns não tinham ainda nem o conhecimento do programa oferecido pelo 

Sistema Único de Saúde (SUS) dos grupos de tabagistas onde é possível realizar a 

troca de informações, esclarecimentos, introdução de medicação oral e em forma de 

adesivo, para todos aqueles fumantes que apresentem vontade de parar de fumar.  

O despertar do problema deu-se a partir do atendimento a um paciente fumante 

há mais de 30 anos, com uma média de consumo de dois maços/dia. Indagado sobre 

a sua vontade de cessação do vício, o mesmo o apresentava, já havia tentado por 

conta própria parar, não tinha conhecimento sobre procura de ajuda profissional para 

auxílio nesse processo, sobre todo o processo que poderia ser desenvolvido com o 

auxílio da Estratégia Saúde da Família, aumentando assim, sua chance de êxito. 

 

Quadro 1 - Classificação de prioridade para os problemas identificados no diagnóstico 

da comunidade adscrita à equipe de Saúde Forquilha, Unidade Básica de Saúde 

Martinha Borges de Sousa Ribeirão dos Santos, município de Minas Novas, estado 

de Minas Gerais.  

Problemas Importância* Urgência** Capacidade de 

enfrentamento*** 

Seleção/ 

Priorização**** 

Tabagismo Alta 10 Total 1º 

Uso de bebidas alcoólicas Alta 6 Parcial 2º 

Índice de leishmaniose 

tegumentar humana 

Alta 7 Fora 3º 

Falta de estrutura físico 

adequada da ESF 

Média 7 Fora 4º 

Fonte: própria autora 
*Alta, média ou baixa 
** Distribuir 30 pontos entre os problemas identificados 
***Total, parcial ou fora 
****Ordenar considerando os três itens 

 
 

Na classificação de prioridade para os problemas identificados no diagnóstico 

da comunidade adscrito à equipe de Saúde Forquilha como representado no Quadro 

1, o índice de leishmaniose tegumentar humana, uso de bebidas alcoólicas e 

tabagismo apresentam alta importância, no entanto, diferem–se quanto à sua urgência 

e capacidade de intervenção. Devido ao número total de pacientes cadastrados à 

unidade de saúde tabagistas e etilistas crônicos, estes problemas apresentam 

maiores urgências, ao passo que, o controle dos casos de leishmaniose tegumentar 

humana, dentre os três problemas citados, apresenta alta urgência, porém menor 
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capacidade de intervenção no município, no momento, devido ao fato de possuir em 

atividade apenas um médico veterinário para atender a todo o município, dividindo-se 

entre atendimentos na zona urbana e rural, em carga horária semanal de apenas 20 

horas, o que se torna insuficiente para execução de medidas efetivas e 

vigilância/profilaxia constante em todas as regiões.    

Já a falta de estrutura física adequada foi classificada com média urgência, ou 

seja, por mais que precária que esteja possibilita com o empenho de toda a equipe 

atendimento de toda a população que procure acolhimento, consultas ou 

procedimentos básicos.  A capacidade de intervenção é baixa por tratar-se de ação 

que deve ser desempenhada pelos gestores municipais, ficando a equipe e a 

população encarregadas apenas da cobrança de atitude dos mesmos. 
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 2 JUSTIFICATIVA 
 

O tabagismo é um tipo de comorbidade crônica caracterizada pela dependência 

à nicotina, sendo uma importante causa evitável de adoecimento mundial.  É um fator 

de risco comum não somente a doenças respiratórias como também doenças 

cardiovasculares e gastrointestinais. Sendo assim, citado como fator de risco de um 

grande espectro de canceres, dentre eles os de cabeça e pescoço, pulmonares, 

gástricos, colorretais, pancreáticos, ginecológicos, entre outros; dos acidentes 

vasculares cerebrais e também, das síndromes coronarianas agudas (CENTERS FOR 

DISEASE CONTROL AND PREVENTION, 2018). 

Segundo dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), quanto a mortes 

relacionadas ao tabagismo, há aproximadamente 8 milhões por ano, sendo 7 milhões 

fumantes ativos e os demais fumantes passivos (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 

2019).  

O Brasil apresenta reconhecimento internacional pelas suas políticas de 

combate ao tabagismo com movimentos de combate desde a década de 1960 e, por 

ser um dos primeiros países a realizar a advertência aos perigos envoltos ao hábito 

tabágico com imagens de impacto no verso dos maços de cigarros (PORTES et al., 

2018). 

Sendo assim, a atuação sobre o tabagismo na população adscrita foi escolhido 

como tema deste trabalho, devido ao fato, de ser um problema em que a atuação 

profissional quando realizada de forma eficiente apresenta excelentes resultados e, 

não depende de grandes recursos públicos; sendo necessário, em sua maior parte, 

da boa vontade e do conhecimento dos profissionais para atuarem com grupo de 

pacientes tabagistas que apresentam o desejo de cessação desse vício.  

O tabagismo se tornou um problema sobre os pacientes acompanhados pela 

equipe pelo fato de o hábito ter sido perpetuado por vários anos, muitas vezes, sendo 

passado dentro das próprias famílias para as gerações sucessivas por meio da 

convivência diária e falta de orientações e, falta de projetos que pudessem educar a 

população ao alertar sobre os malefícios e prejuízo à saúde própria e dos demais 

familiares expostos ao tabaco, além de ajudá-los também a cessarem o hábito 

tabágico.  
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No dia a dia de atendimento é possível perceber que muitos dos pacientes 

tabagistas têm o desejo de cessação desse hábito, tiveram tentativas anteriores 

frustradas, e por isso, sentem-se incapazes de obterem sucesso nesse desejo.  

Dessa forma, devido a experiência própria em realização desse tipo de 

atividade em trabalho médico anterior em outro município de atuação com boa 

aceitação do programa e sucesso, e, por tratar – se de um problema muito importante 

apresentado na área de abrangência atual, há a necessidade de intervenção e 

mudança dos números e realidade dos pacientes tabagistas, afim de, proporcionar 

melhor qualidade de vida, interação social e prevenção de doenças respiratórias, 

cardiovasculares e neoplasias. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo geral 

 

Apresentar um plano de intervenção para cessação do tabagismo nas 

comunidades atendidas pela equipe Forquilha, em Minas Novas, Minas Gerais. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

• Orientar sobre malefícios do tabagismo à saúde; 

• Formar grupo operativo multiprofissional para cessação ao tabagismo; 

• Fornecer auxílio multiprofissional durante o processo de cessação ao 

tabagismo. 
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4 METODOLOGIA 
 

Foi utilizado o Planejamento Estratégico Situacional para estimativa rápida dos 

problemas observados e definição do problema prioritário, dos nós críticos e das 

ações, de acordo com Faria, Campos e Santos (2018).  

Foi consultada a Biblioteca Virtual em Saúde do Nescon e documentos de 

órgãos públicos (ministérios, secretarias, etc.) e de outras fontes de busca para 

revisão bibliográfica. 

Para redação do texto foram aplicadas as normas da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT) e as orientações do módulo de Iniciação à metodologia: 

Trabalho de Conclusão de Curso (CORRÊA; VASCONCELOS; SOUZA, 2017). 

Para a definição das palavras-chave (tabagismo; poluição por fumaça de 

tabaco; abandono do uso de tabaco) e keywords (tobacco smoke pollution; tobacco 

use disorder; tobacco use cessation) utilizaram-se os Descritores em Ciências da 

Saúde (BRASIL, 2017). 
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5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA   

 

5.1 Tabagismo 

 

O tabagismo é um fator ambiental de grande ameaça mundial à saúde, uma 

vez que se trata de causa evitável de variadas comorbidades. Segundo dados 

publicados em artigo pela Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, o 

tabagismo é muito mais do que apenas uma doença crônica em que há a dependência 

da nicotina, trata-se também de um dos maiores fatores de risco para diversas 

comorbidades crônicas não transmissíveis que expressão mortalidade elevada, como: 

doenças cardiovasculares, acidente vascular encefálico, doenças respiratórias, como 

a doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), além de neoplasias diversas, dentre 

essas, câncer de pulmão, boca, esôfago, gástrico, colo retal, rins, bexiga e colo de 

útero (SOCIEDADE BRASILEIRA DE PNEUMOLOGIA E TISIOLOGIA, 2010). 

Considera - se o tabagismo como importante fator de risco para as neoplasias 

citadas devido ao fato de haver eliminação de 60 substâncias cancerígenas durante a 

queima de um único cigarro (SOCIEDADE BRASILEIRA DE PNEUMOLOGIA E 

TISIOLOGIA, 2010). 

Após cessação do tabagismo, essas comorbidades apresentam uma queda da 

taxa de incidência de mais de 30%, podendo chegar a 90% na neoplasia de pulmão e 

DPOC. Estudo publicado por Lightwood e Glantz (2009), concluiu queda de 30% na 

taxa de infartos após vários países implementarem os ambientes livres de tabaco 

(SILVA et al., 2016).   

No mundo, durante o século XX, o tabagismo foi causa de 100 milhões de 

mortes e estima-se para 2030, que esse número seja de 8 milhões. Sabe-se que o 

risco de morte devido a neoplasia pulmonar em fumantes é 10 vezes maior se 

comparado a aqueles não fumantes e, também, que em associação a doenças 

cardiovasculares reduz a expectativa de vida em 10 anos (ALCARAZ et al., 2017). 

No Brasil, há uma prevalência de 14,7% do tabagismo em todo o seu território 

e há um consumo anual médio por pessoa de 1152 cigarros, segundo dados da 

Pesquisa Nacional de Saúde, realizada em 2013. E, em 2015, o tabaco estava 

relacionado em 156.216 mortes, 536.979 eventos cardíacos e cerebrovasculares, 
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378.594 DPOC, 73.500 neoplasias, gerando um custo de R$39.394.233 para o 

sistema de saúde (ALCARAZ et al., 2017). 

 O Brasil nas últimas três décadas tem implementado medidas para controle ao 

tabagismo e encontra-se na terceira posição mundial de queda diária dos índices 

tabágicos (OLIVEIRA et al., 2019). Dentre essas medidas, foram adotados ao longo 

do tempo os reajustes dos preços dos cigarros de forma periódica, assim como, foi 

estabelecido um preço mínimo para a venda a varejo dos cigarros, proibição de fumar 

em locais públicos, fechados; campanhas de conscientização e ações educativas 

pelas escolas e centros de saúde; restrição à propaganda na televisão, panfletos e 

também proibição do patrocínio das marcas de cigarros para eventos e festivais, e da 

comercialização de dispositivos eletrônicos para fumar; assim como, combate ao 

comércio ilegal de tabaco (BRASIL, 2009; PORTES et al., 2018; SILVA et al., 2014). 

Em 2001, as marcas produtoras do tabaco foram obrigadas por lei a incluírem imagens 

de advertência aos malefícios ocasionados pelo tabagismo em suas embalagens do 

produto (BRASIL, 2008).  

 Desde então, resultados e estudos foram publicados comprovando a eficácia 

das medidas de combate adotadas. Portes e colaboradores em seu artigo referem 

queda no Brasil de 20% do tabagismo no período de 1989 a 2013, além de evidenciar 

a perceptível aversão ao tabagismo em meados dos anos 2000, comparado ao 

modismo em décadas passadas, época em que se tratava de ato admirável de charme 

e poder (PORTES et al., 2018).   

Muitos fumantes conseguem deixar de fumar sozinhos, sem a necessidade de 

tratamento específico, no entanto, uma boa parte dos fumantes apresentam maiores 

dificuldade devido a alguns fatores como, a dependência nicotínica, alterações 

comportamentais e/ou psiquiátricas, fatores genéticos e socioambientais. (SILVA et 

al., 2016)   

Sendo assim, existem algumas estratégias que podem ser empregadas para o 

controle do tabagismo que englobam a prevenção, através da educação e 

conscientização de jovens; proteção da população da poluição ambiental com a 

fumaça do tabaco e, por fim, o tratamento para todos aqueles que apresentam o 

desejo de cessarem o hábito tabagista e não o conseguem por conta própria (SILVA 

et al., 2016).   
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O planejamento terapêutico para o tabagismo deve ser definido conforme o 

mais apropriado para cada paciente, levando em conta suas crenças, motivações para 

cessação tabágica, dependência à nicotina e, existência de doenças relacionadas ao 

tabaco (SILVA et al., 2016). Para início do tratamento é necessário a classificação de 

dependência nicotínica do paciente. Essa dependência envolve não somente fatores 

fisiológicos como psicológicos e comportamentais. O Teste de Fagerström pode ser 

utilizado com intuito de avaliação do grau de dependência e para orientar o profissional 

de saúde sobre o melhor tratamento para cada paciente (INCA, 2014). 

O tratamento é baseado na mudança de concepções e comportamentos, afim 

de que o paciente aprenda a conviver em diferentes situações (INCA, 2014). Pode ser 

realizado através de grupos ou de forma individual, tendo uma duração mínima de três 

meses (INCA, 2014; SILVA et al., 2016). 

Na primeira fase do tratamento, primeiro mês, devem - se constar consultas 

semanais com foco intenso na cessação do hábito tabágico, utilizando-se de medidas 

não farmacológicas e quando necessário, ou seja, aqueles cujo consumo tabágico 

seja igual ou maior a 10 cigarros/dia, há também indicação de introdução de medidas 

farmacológicas; já na segunda fase, o objetivo é manter a conquista e evitar recaída, 

que são comuns, em média, os tabagistas necessitam de cinco tentativas para 

efetivamente deixarem de fumar (SILVA et al., 2016; INCA, 2014). 

O tratamento medicamentoso possui o propósito de reduzir os sintomas da 

síndrome de abstinência à nicotina e é oferecido pelo sistema único de saúde (SUS) 

de forma gratuita através de dispositivos de reposição de nicotina (adesivos, pastilhas 

e gomas de mascar) e comprimido (bupropiona). Sendo assim, estudos afirmam que 

o tratamento conjunto (medicamentoso associado ao não medicamentoso) apresenta 

maior efetividade na cessação tabágica. (INCA, 2014). 

Quanto aos custos desse tratamento, estudo realizado no município de Goiânia 

– Goiás em comparação à literatura internacional, mostra que o programa de 

tratamento do tabagismo empregado, conforme implementado pelo SUS, apresentou 

um custo-efetividade favorável ao analisar-se o impacto do hábito tabágico na 

morbimortalidade dos brasileiros (MENDES et al., 2016). Comparado aos outros tipos 

de cuidado em saúde, o tratamento ao tabagismo tem sido considerado o “padrão-

ouro” quanto ao custo-efetividade (SANTOS et al., 2012). Ao considerar os custos 

diante dos resultados atingidos, Mendes et al. (2016) encontraram um valor médio de 
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R$ 2.937 a R$ 9.864 gastos para o tratamento de um grupo de 8 a 36 fumantes e, R$ 

28.901 para o tratamento de pacientes portadores de câncer pulmonar com histórico 

de tabagismo no ano de 2006, ou seja, um custo mais alto do que o esperado por 

paciente no programa de tratamento ao tabagismo.  

Já quanto à efetividade, em relação aos pacientes tabagistas que procuraram 

tratamento em um hospital público de Brasília – DF, ao final das 4 sessões propostas, 

dos 109 pacientes acompanhados durante o período de 2 anos, 83,6% pararam de 

fumar, o que mostra que diante de um programa público de tratamento tabágico em 

curto prazo, o índice de sucesso foi alto. Em outros estudos também foi possível 

concluir esse alto índice de sucesso como, em um ambulatório de dependência 

química, onde 171 pacientes foram analisados, 79,1% deixaram de fumar. Assim 

como, em estudo realizado em um ambulatório de apoio ao tabagista no Ceará, dos 

320 pacientes, 50,8% também cessaram o tabagismo (MESQUITA, 2013). 

Diante do exposto, é possível perceber um índice superior a 50% de eficiência 

do programa de tratamento do tabagismo nos estudos citados, o que permite 

esclarecer o efeito positivo desse programa quando empregado conforme as diretrizes 

do SUS para tratamento tabágico (MESQUITA, 2013). 

Por meio do tratamento realizado pelo SUS através da Atenção Primária à 

Saúde (APS), em 2008, percebeu-se redução da taxa tabágica de 61,85%. Estudo 

realizado em um grupo de tabagistas da APS do Espírito Santo concluiu, com 

participação de 160 pacientes, que após 20 meses do término do tratamento, 28,7% 

mantinham-se em abstinência e 19,4% não deixaram de fumar (SILVA et al., 2014). 

Em relato de caso da experiência na realização de grupo tabágico de 33 pacientes em 

uma Unidade Básica de Saúde (UBS) de Porto Alegre, ao final de 6 sessões 

terapêuticas, 69,57% estavam abstinentes (RAMOS; SOARES; VIEGAS, 2009). 

Foi possível perceber também a queda no índice de participação ao decorrer 

das sessões, evento comum, uma vez que os fumantes são testados quanto ao seu 

desejo real de cessação tabágica desde a primeira sessão do tratamento. Mesmo 

diante disso, o tratamento oferecido na APS apresenta sucesso como forma de 

tentativa e incentivo ao abandono do tabaco por tratar-se de uma atividade 

multiprofissional, podendo dessa forma também ser avaliada a saúde mental do 

participante, fator determinante para menor número de desistência durante o 

tratamento (SILVA et al., 2014).  
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Essa abordagem de forma multidisciplinar já muito bem estabelecida pela 

Estratégia de Saúde da Família (ESF) permite trabalho sobre os fatores de insucesso 

terapêutico, além de selecionar e identificar os fumantes com real desejo de cessação 

do hábito, e assim, aplicar o melhor tratamento para cada paciente levando em conta 

suas perspectivas social e familiar, fatos que possivelmente não seriam abordados 

em centos especializados (NITSCHKE; OLIVEIRA, 2012). 

Além disso, o tratamento realizado na atenção básica facilita o acesso à toda 

população, inclusive aqueles que eram excluídos desse tipo de tratamento, 

anteriormente disponível apenas em ambulatórios e hospitais (RAMOS; SOARES; 

VIEGAS, 2009).  
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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, a explicação e a seleção de seus 

nós críticos. 

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

selecionada como “nós críticos”, a operação, projeto, os resultados esperados, os 

produtos esperados, os recursos necessários para a concretização das operações 

(estruturais, cognitivos, financeiros e políticos).  

 

6.1 Descrição do problema selecionado  
 

Na área de abrangência de atuação há 78 tabagistas que até o presente 

momento não tiveram acesso a nenhum tipo de tratamento público que tenha como 

objetivo a cessação desse vício. Desses, aproximadamente 30% possuem doença 

pulmonar obstrutiva crônica decorrente do hábito tabágico, em tratamento e 

acompanhamento na unidade. 

Alguns não tinham ainda nem o conhecimento do programa oferecido pelo SUS 

dos grupos de tabagistas onde é possível realizar a troca de informações, 

esclarecimentos, introdução de medicação oral e em forma de adesivo, para todos 

aqueles fumantes que apresentem vontade de parar de fumar. 

 

6.2 Explicação do problema selecionado  
 

O tabagismo se tornou um problema sobre os pacientes acompanhados pelo 

fato de o hábito ter sido perpetuado por vários anos, muitas vezes sendo passado 

dentro das próprias famílias para gerações sucessivas por meio da convivência diária 

e falta de orientações e projetos que pudessem educar a população ao alertar sobre 

os malefícios e prejuízo à saúde própria e dos demais familiares expostos ao tabaco, 

e que também pudesse ajudá-los à cessação do habito tabágico.  
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6.3 Seleção dos nós críticos   

 

Diante do exposto, os nós-críticos envolvidos nesse problema podem ser 

descritos como: mudança de hábito e estilo de vida; a falta de ações públicas que 

objetivem a cessação tabágica e a busca ativa dos tabagistas. 

 

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

produtos esperados, recursos necessários e críticos e viabilidade e gestão 

 

Os desenhos das operações sobre o nó - critico são apresentados nos quadros 

seguintes, separadamente para cada nó crítico. 
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Quadro 2 - Desenho das operações e viabilidade e gestão sobre o nó crítico falta 

de ações públicas para cessação tabágica relacionado ao problema “Tabagismo”, 

na população sob responsabilidade da  Equipe de Saúde da Família Forquilha, do 

município de Minas Novas, estado de Minas Gerais 

Nó crítico 1 A falta de ações públicas para a cessação tabágica 

Operação  Estabelecer práticas de cessação ao tabagismo 

Projeto Grupo de apoio à cessação tabágica 

Resultados esperados Redução da carga tabágica ou cessação do hábito tabágico 

em 50% dos atuais tabagistas cadastrados 

Produtos esperados   Grupos operativos semanais para tabagistas; consultas 

com profissional nutricionista, enfermeira e médico; 

programa para oferecer gratuitamente medicamentos 

necessários ao processo de cessação tabagista (via oral e 

tópica). 

Recursos necessários 
Estrutural: profissional para acompanhar o grupo 
operativo 

Cognitivo: informação sobre o tema 

Financeiro: recurso para impressão de folder e aquisição 

de medicamentos  

Político: mobilização social 

Viabilidade do plano - 

recursos críticos  

 

Estrutural: disponibilização de sala de reunião para os 

grupos operativos 

Cognitivo: elaboração de palestras e dinâmicas com o 

tema  

Político: adesão do gestor local 

Financeiro: disponibilização de recursos 

Controle dos recursos 
críticos - ações 
estratégicas 

Busca ativa dos tabagistas cadastradas na área de atuação 

Acompanhamento do 
plano - responsáveis e 
prazos 

A implementação do projeto e fiscalização do processo 
deve ser realizada pela coordenadora municipal da 
estratégia saúde da família. 

5 semanas 

Gestão do plano: 
monitoramento e avaliação 
das ações 

Relatórios semanas com descrição das atividades 
realizadas, controle de liberação e prescrição de 
medicamentos, assinatura dos participantes ao final de 
cada sessão. 
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Quadro 3 - Desenho das operações e viabilidade e gestão sobre o nó crítico 

mudança de hábito e estilo de vida relacionado ao problema tabagismo, na 

população sob responsabilidade da  Equipe de Saúde da Família Forquilha, do 

município de Minas Novas, estado de Minas Gerais 

Nó crítico 2 Mudança de hábito e estilo de vida 

Operação (operações)  Estabelecer práticas de orientações e educação 

populacional 

Projeto Desenvolvendo bons hábitos 

Resultados esperados Mudança dos hábitos de vida diária e das crenças 

populares 

Produtos esperados Implantar ação de educação permanente à população 

adscrita. 

Recursos necessários 
Estrutural: profissional para orientação populacional 

Cognitivo: informação sobre o tema 

Financeiro: recurso para impressão de folder  

Político: mobilização social 

Viabilidade do plano - 

recursos críticos  

 

Estrutural: disponibilização de sala de reunião para grupos 

Cognitivo: elaboração de palestras e dinâmicas com o 

tema  

Político: adesão do gestor local 

Financeiro: disponibilização de recursos 

Controle dos recursos 
críticos - ações 
estratégicas 

Distribuição de informativos sobre o tema nas visitas 
domiciliares realizadas pelos agentes comunitários de 
saúde 

Acompanhamento do 
plano, responsáveis e 
prazos 

A implementação do projeto e fiscalização do processo 
deve ser realizada pela coordenadora municipal da 
estratégia saúde da família. 

4 semanas 

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

Registro em atas sobre as orientações ofertadas. 



26 
 

 
 

Quadro 4 - Desenho das operações e viabilidade e gestão sobre o nó crítico busca 

ativa dos tabagistas relacionado ao problema tabagismo, na população sob 

responsabilidade da Equipe de Saúde da Família Forquilha, do município de Minas 

Novas, estado de Minas Gerais  

Nó crítico 3 Busca ativa de tabagistas 

Operação  Seleção de pacientes tabagistas 

Projeto Grupo de apoio à cessação tabágica 

Resultados esperados Redução do índice de tabagistas 

Produtos esperados Convite pelos ACS à participação de grupo operativo e 

atendimento  

Recursos necessários Cognitivo: Palestras, consultas. 

Financeiro: Medicamentos  

Político: Incentivo 

Viabilidade do plano - 

recursos críticos  

 

Cognitivo: Apresentação sobre danos causados pelo 

tabagismo 

Político: Incentivo 

Financeiro: Medicamentos tópicos e orais para auxílio na 

cessação tabágica 

Controle dos recursos 
críticos - ações 
estratégicas 

A enfermeira será responsável pela condução do grupo 
operativo através de palestra, a médica por consulta clínica 
individual e tratamento medicamentoso, os ACS pelo 
convite e incentivo à participação dos tabagistas de suas 
respectivas áreas de abrangência. Essas ações serão 
realizadas por meio de palestras, vídeos, imagens e visitas 
domiciliares. 

Acompanhamento do 
plano, responsáveis e 
prazos 

A médica pelo tratamento medicamentoso e apresentação 
dos riscos do habito tabágico à saúde, a enfermeira pela 
proposta de interação, os ACS pelo convite e incentivo à 
participação da população e o farmacêutico pela liberação 
da medicação prescrita. Serão realizados grupos 
operativos semanais, de duração média de 30 minutos, 
semanalmente, durante 04 semanas. 

Gestão do plano: 
monitoramento e avaliação 
das ações 

Por meio da redução do número de tabagistas 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante do exposto, em contato no território de atuação com grande número de 

tabagistas sem profundo conhecimento dos malefícios causados por esse hábito e 

sem acesso ou oferta de tratamento e acompanhamento que auxilie na cessação 

tabágica, vê-se necessária introdução de medidas diante do problema encontrado, a 

fim de, promover, de acordo com o que implique a responsabilidade da Equipe da 

Estratégia Saúde da Família, prevenção de comorbidades futuras e bem-estar pessoal 

e comunitário.  

Para isso, faz-se necessário implementação segundo recomendação do 

Ministério da Saúde de grupos operativos semanais com os pacientes tabagistas de 

duração de cinco semanas, onde possam em cada sessão ser devidamente 

orientados através de palestras multiprofissionais, troca de experiências com os 

demais participantes em momentos de compartilhamento, acesso após aplicação do 

Teste de Fagerström a medicamentos que auxiliem no processo de cessação do vício 

(ansiolíticos e adesivos de nicotina em diferentes dosagens) e dessa forma, 

estimulados a pararem de fumar, assim como, possam ter acompanhamento durante 

o processo de cessação tabágica para maior êxito. 

Este projeto de intervenção deve ser monitorado durante a sua fase de 

desenvolvimento para que se cumpram todas as etapas necessárias, e ao final deve 

ser avaliado em relação ao cumprimento dos seus objetivos. 
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