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RESUMO 
 
 

O presente trabalho visa elaborar um projeto de intervenção na área da saúde para 
a conscientização da população de Caparaó, Minas Gerais, em relação ao 
tabagismo e a cessação do uso. O tabaco é uma planta cujo nome científico é 
Nicotiana tabacum, da qual é extraída uma substância chamada nicotina. Começou 
a ser utilizada aproximadamente no ano 1000 a.C., nas sociedades indígenas da 
América Central, em rituais mágico-religiosos, com o objetivo de purificar, 
contemplar, proteger e fortalecer os ímpetos guerreiros. Esses povos acreditavam 
que essa substância tinha o poder de predizer o futuro. A planta chegou ao Brasil 
provavelmente pela migração de tribos tupis-guaranis. A partir do século XVI, seu 
uso foi introduzido na Europa, por Jean Nicot, diplomata francês vindo de Portugal, 
após ter-lhe cicatrizado uma úlcera na perna, até então incurável (DENARC, 2019).   
Dados evidenciam que a morbidade e a mortalidade onde o tabaco está relacionado 
tenderá a aumentar significativamente nas próximas décadas, pela maior 
prevalência do hábito e pelas políticas mais agressivas das empresas do tabaco. 
Esta projeção impõe a implementação urgente de efetiva política antitabagista 
(ROSEMBERG, 2004). Ressalta-se a insuficiência de esclarecimento dos tabagistas 
em relação às doenças associadas ao tabaco e informação em relação ao controle 
do Tabagismo bem como a conscientização e cessação do uso. Foi utilizado o 
Planejamento Estratégico Situacional para estimativa rápida dos problemas 
observados e definição do problema prioritário, dos nós críticos e das ações. A 
pesquisa documental foi feita com base nos arquivos das fichas cadastrais 
existentes, bem como nas abordagens domiciliares, onde encontram-se o histórico 
dos pacientes existentes e os novos diagnósticos. Esses dados contribuirão para a 
intervenção preventiva em relação ao uso do tabaco e para o tratamento. Espera-se 
a redução do número de pacientes tabagistas. 
 
 

Palavras-chave: Estratégia Saúde da Família. Atenção Primária à Saúde. Promoção 
e Prevenção da Saúde. Tabagismo. 



 

  

ABSTRACT 
 

 

The present work aims to elaborate a project of intervention in the health area for the 

awareness of the population of Caparaó, Minas Gerais, regarding smoking and 

cessation of use. Tobacco is a plant whose scientific name is Nicotiana tabacum, 

from which a substance called nicotine is extracted. It began to be used 

approximately 1000 BC in the indigenous societies of Central America, in magico-

religious rituals, with the purpose of purifying, contemplating, protecting and 

strengthening the warrior urges. These people believed that this substance had the 

power to predict the future. The plant probably arrived in Brazil through the migration 

of Tupi-Guarani tribes. From the 16th century on, its use was introduced in Europe by 

Jean Nicot, a French diplomat from Portugal, after having healed an incurable leg 

ulcer (DENARC, 2019). Data show that morbidity and mortality in which tobacco is 

related will tend to increase significantly in the coming decades, due to the higher 

prevalence of tobacco habit and the more aggressive policies of tobacco companies. 

This projection imposes the urgent implementation of effective anti-smoking policy 

(ROSEMBERG, 2004). It is highlighted the insufficiency of clarification of smokers in 

relation to diseases associated with tobacco and information regarding the control of 

smoking as well as awareness and cessation of use. Situational Strategic Planning 

was used to quickly estimate the observed problems and define the priority problem, 

critical nodes and actions. The documentary research was done based on the 

records of existing registries, as well as on the home approaches, where the history 

of the existing patients and the new diagnoses are found. These data will contribute 

to the preventive intervention regarding tobacco use and treatment. The number of 

smokers is expected to be reduced. 
 
 
 
 
 

Keywords: Family Health Strategy. Primary Health Care. Promotion and Prevention 
of Health.   Smoking



 

  

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 
 

AB Atenção Básica 

ABS Atenção Básica à Saúde 

ACS Agentes Comunitários de Saúde 

AIDS Síndrome da Imunodeficiência Adquirida 

APS  Atenção Primária à Saúde 

ESF Estratégia Saúde da Família 

eSF Equipe de Saúde da Família 

IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

ICMBio Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade  

IDBE Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

IDH                         Índice de Desenvolvimento Humano 

INCA Instituto Nacional de Câncer 

MS Ministério da Saúde 

NESCON Núcleo de Educação em Saúde Coletiva 

ONU Organização das Nações Unidas 

PES Planejamento Estratégico Situacional 

PNAD Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

PNCT Programa Nacional de Controle do Tabagismo 

PSF Programa Saúde da Família 

SAMU Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 

SUS Sistema Único de Saúde 

UBS Unidade Básica de Saúde 

 
 
 



 

  

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 
 
 

Figura 1 – Distribuição da população por sexo, segundo faixa etária no município de 

Caparaó – MG. 

14 

Figura 2 – Salário médio mensal dos trabalhadores do município de Caparaó – MG. 15 

Quadro 1- Classificação de prioridade para os problemas identificados no             

diagnóstico da comunidade adstrita à equipe de Saúde, Unidade Básica de Saúde,            

município de Caparaó, estado de Minas Gerais. 

19 

Quadro 2 – Operações sobre o “Pouco envolvimento dos profissionais de saúde no 

planejamento de ações para controle da prevenção” relacionado ao problema    

“Tabagismo”, na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da Família, 

do município de Caparaó, estado de Minas Gerais. 

 

31 

Quadro 3 – Operações sobre a “Ausência de uma abordagem sistematizada na 

UBS para cessação do tabagismo” relacionado ao problema “Tabagismo”, na      

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

Caparaó, estado de Minas Gerais. 

32 

Quadro 4 – Operações sobre a “Ausência de formas de lazer e entretenimento”   

relacionado ao problema “Tabagismo”,  na população sob  responsabilidade da  

Equipe de Saúde da Família, do município de Caparaó, estado de Minas Gerais. 

33 

  

 
 
 



11 
 

  

SUMÁRIO 

1 INTRODUÇÃO  

1.1 Aspectos gerais do município 12 

1.2 O sistema municipal de saúde 15 

1.4 A Unidade Básica de Saúde 16 

1.4 O funcionamento da Unidade Básica de Saúde 17 

1.5 Estimativa rápida: problemas de saúde do território e da comunidade 18 

1.6 Priorização dos problemas – a seleção do problema para o plano de 

intervenção 

19 

2 JUSTIFICATIVA 21 

3 OBJETIVOS  

3.1Objetivo geral       22 

23.2 Objetivos específicos      22 

4 METODOLOGIA 23 

5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 24 

6 PLANO DE INTERVENÇÃO 28 

6.1 Descrição do problema selecionado  28 

6.2 Explicação do problema  29 

6.3 Seleção dos nós críticos  30 

6.4 Desenho das operações  31 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 33 

REFERÊNCIAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

  

1 INTRODUÇÃO  

1.1 Aspectos gerais do município 

O município de Caparaó está situado no estado de Minas Gerais, sudeste do 

Brasil. Hoje, de acordo com o IBGE (2018), a população estimada tem cerca de 

5.424 habitantes, porém no último censo realizado em 2010, era de 5209.  

Originalmente, os índios residiam na região, oriundos da Província do Espírito Santo, 

e chegaram até este território pela ampliação da colonização proveniente do litoral. 

(IBGE, 2018). 

Em fins de 1842, chegou até a região, abrangida pelo rio Caparaó, um 

indivíduo chamado Antônio Dutra de Carvalho, conhecido como Coronel Dutrão. Era 

refugiado político da malograda Revolução de Santa Luzia e que, para fugir das 

tropas de Caxias, empreendeu uma retirada de Queluz, hoje Conselheiro Lafayete. 

Conseguiu trazer todos os seus escravos, familiares, gados e pertences, criando um 

núcleo de povoamento. (IBGE, 2017).  

O fator determinante da colonização foi a fertilidade da terra, com o 

surgimento de grandes fazendas que se dedicavam à cultura cafeeira e, com a 

descoberta do caolim, mica e feldspato, a povoação teve um grande surto de 

desenvolvimento. O povoado cresceu, principalmente a partir de 1913, quando a 

ferrovia The Leopoldina Railway Company Limited atingiu a localidade com seus 

trilhos, quando da construção do ramal que levaria a Manhuaçu. (IBGE, 2017).  

A respeito do nome Caparaó, há teoria a esse respeito, de acordo com os 

dados da Prefeitura de Caparaó (2017):  

Teoria Poética: Formulada em meados dos anos 80/90, ganhou força, 
quando, numa entrevista à TV Alterosa, um cidadão afirmou que o nome da 
cidade significava “águas que rolam das pedras”, provavelmente devido à 
vasta quantidade de nascentes e cachoeiras da região. Segundo o Instituto 
Chico Mendes de Conversação da Biodiversidade – ICMBio, “O Parque 
Nacional do Caparaó, situado na divisa dos estados de Minas Gerais e 
Espírito Santo, apresenta uma grande quantidade de córregos, riachos e 
nascentes, contribuindo com três importantes bacias hidrográficas: Bacia do 
Itabapoana-RJ [...] Bacia do Itapemirim-ES [...] e Bacia do Rio Doce-MG. [...] 
estima-se que o Parque possua mais de 1.000 (mil) nascentes em seu 
interior. Porém, muitas vezes esses recursos hídricos vêm sendo destruídos 
pela ação do homem que visa em primeiro lugar o lado econômico”. 

(PREFEITURA DE CAPARAÓ; 2017) 

O município de Caparaó tem como base econômica a agricultura. O principal 

produto cultivado é o café. A produção da lavoura branca é composta de feijão, 



13 
 

  

milho, arroz, batata e batata doce. De acordo com o último censo (IBGE, 2010), o 

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é 0,624.  

Seus principais pontos turísticos são: Parque Nacional do Caparaó, Área de 

Proteção Ambiental, Mirante Portal da Lua, Estação Ferroviária de Caparaó, Caixa 

d’Água, Praça Dois Poderes.  

A taxa de mortalidade infantil média na cidade é de 26.67 para 1.000 

nascidos vivos. As internações devido a diarreias são de 1.6 para cada 1.000 

habitantes. Comparado com todos os municípios do estado, fica nas posições 118 

de 853 e 149 de 853, respectivamente. Quando comparado a cidades do Brasil todo, 

essas posições são de 634 de 5570 e 1802 de 5570, respectivamente. (IBGE, 2017) 

Sobre a educação, em 2015, ainda com base nos dados do IBGE (2017), os 

alunos dos anos iniciais da rede pública da cidade tiveram nota média de 5.6 no 

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). Para os alunos dos anos 

finais, essa nota foi de 4.4. Na comparação com cidades do mesmo estado, a nota 

dos alunos dos anos iniciais colocava esta cidade na posição 624 de 853. 

Considerando a nota dos alunos dos anos finais, a posição passava a 517 de 853. A 

taxa de escolarização (para pessoas de 6 a 14 anos) foi de 94.1 em 2010. Isso 

posicionava o município na posição 825 de 853 dentre as cidades do estado e na 

posição 5209 de 5570 dentre as cidades do Brasil. 

 

Há serviços de telefonia disponibilizados apenas pelas operadoras móveis 

VIVO e CLARO. Há serviços de postagem pelos Correios. Serviços bancários são 

disponibilizados por uma única agência do SICOOB e pela Lotérica que representa o 

Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. 

 

As atividades de lazer, em sua maior parte, se dão pela exploração dos 

pontos turísticos já mencionados e em atividades oferecidas pelo posto de saúde, 

que serão detalhadas no conteúdo sistema municipal de saúde. 

 

A maior fonte de renda da população é proveniente do plantio e 

comercialização do café.  
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O município apresenta população residente nas áreas urbana e rural. O 

último censo, realizado em 2010, apresenta os dados de distribuição da população 

por sexo, segundo grupos de idade, conforme demostrado na Figura 1. 

 

Figura 1 – Distribuição da população por sexo, segundo os grupos de idade, no 

município de Caparaó/Minas Gerais – 2010 

 

 

Fonte: IBGE, 2010. 

 

A média mensal de salários, em 2016, era de 1.6 salários mínimos. Como se 

pode verificar no mapa abaixo, a proporção de pessoas ocupadas em relação à 

população total era de 10.6%. Na comparação com os outros municípios do estado, 

ocupava a posição 435 de 853. Já na comparação com cidades do país, ficava na 

posição 4075 de 5570. Considerando domicílios com rendimentos mensais de até 

meio salário mínimo por pessoa, tinha 40.5% da população nessas condições, o que 

o colocava na posição 321 de 853 dentre as cidades do estado e na posição 2674 

de 5570 dentre as cidades do Brasil. (IBGE, 2017). 
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Figura 2 – Salário Médio Mensal dos Trabalhadores Formais no município de 

Caparaó/Minas Gerais – 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IBGE (2017) 

1.2 O sistema municipal de saúde 

 

A cidade de Caparaó está localizada entre as cidades Alto Jequitibá, Alto 

Caparaó e Espera Feliz. Porém, a cidade de referência é Carangola e, em casos de 

pacientes que necessitam de atenção maior, são encaminhados para o hospital de 

lá. 
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O município conta com uma população de 5.424 pessoas atendidas por duas 

equipes de Saúde da Família (eSF): a equipe urbana atende 3.213 moradores e é 

dividida em nove micro áreas. A equipe rural atende 2.461 moradores e é dividida 

em seis micro áreas. (IBGE, 2018) 

A eSF urbana, situada na Policlínica Municipal de Saúde, tem uma estrutura 

física boa, com salas bem distribuídas de acordo com as necessidades dos 

usuários, como: consultórios médicos, da psicóloga, da nutricionista, da assistente 

social, consultórios dentários, sala de enfermagem, sala dos agentes comunitários 

de saúde (ACS), sala de reuniões, sala de vacina, sala de curativos, sala de 

fisioterapia e outras. São oferecidas atividades como ginástica com fisioterapeuta 

durantes três dias da semana, atividades para gestantes quinzenalmente com a 

participação de uma enfermeira, uma médica da eSF, um ACS e uma técnica em 

enfermagem. 

Na Policlínica, atuam especialistas nas áreas de cardiologia, gastrologia, 

obstetrícia, ginecologia, clínica geral, odontologia, psicologia, além da fisioterapia. 

Neste local, é possível realizar exames de análise clínica, ultrassonografia, 

tomografia, ressonância magnética e biópsias. 

Atividades de triagem, puericultura, vacinação, curativos, medicação de 

emergência e eletrocardiograma também são realizadas na Policlínica. É possível 

agendar consultas para especialidades que a Policlínica não possui. Na cidade não 

existe hospital e, em casos de menor complexidade, os pacientes são transferidos 

para o hospital da cidade vizinha Espera Feliz-MG, onde o Serviço de Atendimento 

Móvel de Urgência (SAMU) tem sua base. Em casos de grande complexidade, os 

pacientes são transferidos para o hospital Casa de Caridade de Carangola- MG. 

1.3 A Unidade Básica de Saúde  

A Unidade Básica de Saúde (UBS) funciona das 06 horas às 18 horas e, para 

tanto, é necessário o apoio dos agentes comunitários. Por meio deles, em suas 

visitas domiciliares, são identificados os problemas de saúde da comunidade e os 

determinantes sociais que podem afetar a saúde da população.  

A UBS atende tanto as demandas espontâneas dos pacientes do Posto de 

Saúde bem como os atendimentos realizados com base nos agendamentos 

efetuados junto aos profissionais da Equipe. 
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Nesse modelo de organização, é exigido que a equipe tenha competência 

não somente técnica e política, mas também gerencial. Nossa equipe desenvolve 

todas essas competências e todos os membros da equipe participam da gestão. 

Estão envolvidos na organização e no planejamento das ações, sem uma relação de 

hierarquia entre eles. As decisões são tomadas num processo de ampla discussão 

de maneira consensual. Desta forma, o modelo de gestão é realizado de forma 

colegiada.   A equipe é composta por uma médica, uma enfermeira, uma técnica de 

enfermagem e nove Agentes Comunitários de Saúde (ACS), uma dentista e uma 

auxiliar de saúde bucal, que tem como objetivo maior potencializar a reorientação do 

processo de trabalho e das ações que constituem o modelo de atenção proposto 

pelo Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito da Atenção Básica de Saúde (ABS), 

buscando ampliá-las e garantir-lhes maior efetividade. 

 

1.4 O funcionamento da Unidade Básica de Saúde e dia a dia da equipe 

Identifica-se, no território de atuação da eSF, o desenvolvimento de ações 

educativas que interferem no processo saúde-doença da população. Faz-se a 

programação das atividades de atenção à saúde de acordo com as necessidades da 

população, com priorização de intervenções clínicas/ sanitárias e dos grupos de 

risco bem como dos fatores de risco para os problemas de saúde, doenças e danos 

evitáveis.  

A equipe pratica outras ações de saúde como, por exemplo, palestras a 

grupos de hipertensos, tabagistas e diabéticos. Diariamente é planejado o trabalho, 

desde o agendamento das visitas domiciliares dos doentes que carecem de um 

seguimento continuado e a programação para a próxima semana, norteado por 

princípios como a valorização da educação na vida familiar e na convivência 

humana. É respeitável a responsabilidade dos agentes comunitários de saúde na 

realização de atividades de prevenção de saúde, conhecendo os problemas da 

comunidade onde atuam, os condicionantes e determinantes, considerando a 

Unidade Básica de Saúde como a porta de entrada ao sistema. 

A equipe realiza também a atenção domiciliar destinada a usuários que 

possuam problemas de saúde e que apresentam dificuldade ou impossibilidade 

física de locomoção até a Unidade. Não obstante, é considerável que há melhorias a 

serem implantadas por meio de um trabalho de conscientização da importância de 

trocar os estilos de vida para melhorar a qualidade de vida da população. O tempo 
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da equipe está comprometido quase que exclusivamente com as atividades de 

atendimento à demanda espontânea e com o atendimento à alguns programas, 

como: saúde bucal, pré-natal, puericultura, controle de câncer de mama e 

ginecológico, atendimento a hipertensos e diabéticos, e acompanhamento de 

crianças desnutridas. Há uma grande incidência de pacientes com parasitoses.  

 

1.5 Estimativa rápida: problemas de saúde do território e da comunidade  

 

Para a realização desse trabalho, utilizou-se o diagnóstico situacional de 

saúde da população adscrita referente à Equipe de Saúde da Família Urbana do 

município de Caparaó-MG, atendendo à solicitação do módulo “Planejamento, 

Avaliação e Programação em Saúde” do Curso de Especialização em Gestão do 

Cuidado em Saúde da Família.  

Após análise dos principais problemas levantados durante a atividade 1 do 

Diagnóstico Situacional de nossa área de abrangência, a Equipe de Saúde da 

Família do Município de Caparaó-MG decidiu abordar aqueles temas que seriam 

mais pertinentes para discussão, dando ênfase na reorganização do trabalho e as 

ações preventivas. São eles: 

 Falta de repasses de verbas do Governo do Estado necessários ao custeio e 

manutenção das ações da Secretaria Municipal de Saúde, obrigando a 

publicação de um decreto de estado de calamidade financeira na área de 

saúde em 09/03/2018.  

 Deficiência na triagem dos pacientes para consultas médicas na ESF. 

  Mudança constante no quadro de funcionários, dificultando o funcionamento 

da unidade.  

 Dificuldades para identificar as necessidades de saúde da comunidade, as 

situações de risco e vulnerabilidade da população territorial.  

 Alto índice de doenças crônicas descompensadas como Diabetes Mellitus e 

Hipertensão Arterial Sistêmica.  

 Falta de adesão de participantes no grupo de tabagismo. O tabagismo é 

considerado uma doença crônica resultante da dependência à nicotina e um 

fator de risco para mais de 50 doenças, entre elas, vários tipos de câncer, 

asma, infecções respiratórias e doenças cardiovasculares. 
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 Falta de medicamentos básicos na farmácia, ofertados pelo SUS. 

 Falta de insumos para curativos e pequenas cirurgias nas unidades. 

 Alto índice de Doenças de Transmissão Sexual, Arboviroses e Neoplasias 

Malignas. 

 Dificuldade para o agendamento das consultas com especialidades como 

cardiologia, neurologia, oftalmologia, ortopedia, gastrenterologia, nefrologia. 

 Ausência de contra referência de pacientes encaminhados para 

especialidades.  

 Alto índice de mortalidade infantil. A taxa de mortalidade infantil média na 

cidade é de 14,32 para cada 1.000 nascidos vivos.  

 Alto índice de desemprego. Segundo o IBGE, em 2015, o número de 

demissões superou o de contratações em 2.764 vagas. 

 Não conclusão do novo hospital para atendimento regional, com previsão de 

aumento no número de vagas e melhoria geral de atendimento. 

 Dificuldades no abastecimento de água de consumo à população, após o 

desastre em 2015, com o rompimento de barragem em Mariana, onde a lama 

de rejeitos da Samarco chegou ao Rio Doce. 

 

1.6 Priorização dos problemas– a seleção do problema para o plano de 

intervenção  

Dentre os problemas apontados pela equipe, foram selecionados os que 

foram considerados de maior urgência e que impactam na qualidade do atendimento 

prestado à população. 

 

Quadro 1- Classificação de prioridade para os problemas identificados no 

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

Saúde, município de Caparaó, estado de Minas Gerais. 

 

 

Problemas Importância* Urgência** Capacidade de 

enfrentamento*** 

Seleção/ Priori-

zação**** 

Falta de repasses de verbas do 
Governo do Estado necessários 
ao custeio e manutenção das a-
ções da Secretaria Municipal de 
Saúde, obrigando a publicação de 
um decreto de estado de calami-

ALTA 5 FORA 4 
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dade financeira na área de saúde 
em 09/03/2018.  

Deficiência na triagem dos paci-
entes para consultas médicas na 
ESF 

ALTA 4 PARCIAL 2 

Dificuldade para o agendamento 
das consultas com especialidades 
como cardiologia, neurologia, of-
talmologia, ortopedia, gastrente-
rologia, nefrologia. 

ALTA 5 PARCIAL 3 

 

Falta de sistematização da assis-
tência ao paciente tabagista para 
controle e cessação do tabagismo 

ALTA 5 PARCIAL 1 

 
Fonte:  
*Alta, média ou baixa 
** Total dos pontos distribuídos até o máximo de 30 
***Total, parcial ou fora 
****Ordenar considerando os três itens 
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2 JUSTIFICATIVA 

 

Ao observar a lacuna existente na falta de conscientização da população de 

Caparaó – MG em relação às doenças associadas ao uso do tabaco bem como no 

planejamento de ações para controle da prevenção, notou-se a viabilidade de 

elaborar um projeto de intervenção com ênfase na disseminação do conhecimento 

sobre a conscientização dos males causados pelo tabagismo e, consequentemente, 

a cessação do seu uso. 

Hoje é considerada uma doença crônica resultante da dependência à nicotina 

e um fator de risco para mais de 50 doenças, entre elas vários tipos de câncer, 

asma, infecções respiratórias e doenças cardiovasculares. 

Baseado no levantamento feito por nossa equipe, atualmente o número de 

tabagistas está em torno de 337 pacientes. A equipe está bastante otimista em 

relação ao projeto de intervenção que visa à redução desse número. Há um fator de 

risco relacionado a não adesão ao tratamento, o que implica num esforço contínuo 

dos profissionais para atingir o objetivo. 

Como um incentivo a mais que ratifica a importância do projeto, observou-se 

que este é pioneiro na cidade de Caparaó na abordagem de estratégias de 

intervenção que colaborem para a conscientização da comunidade sobre o 

Tabagismo.  
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3 OBJETIVOS 
 
 
 
3.1 Objetivo geral 
 

Elaborar um projeto de intervenção na área da saúde para a conscientização 

da população de Caparaó, Minas Gerais, em relação ao tabagismo e a cessação do 

uso. 

 
 
3.2 Objetivos específicos 

 
 

1. Fornecer subsídios para os profissionais de saúde, em especial aos 

profissionais da Atenção Básica, para abordagem, avaliação, motivação e 

acompanhamento adequados das pessoas que fumam; 

2. Orientar quanto às especificidades de determinadas populações e ciclos de 

vida, permitindo um olhar individualizado para o usuário tabagista, de modo a 

aumentar a efetividade da abordagem para cessação do tabagismo, sem 

perder de vista o sujeito e suas prioridades. 

 

3. Elaborar ações estratégicas de conscientização por meio do trabalho em 

equipe para a redução e possível cessação do uso do tabaco bem como 

sobre a dependência da nicotina. 
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4 METODOLOGIA 
 

Foi utilizado o Planejamento Estratégico Situacional (PES) para estimativa 

rápida dos problemas observados e definição do problema prioritário, dos nós 

críticos e das ações (CAMPOS, F.C.C.; FARIA H. P.; SANTOS, M. A., 2017).  

O PES é um método de planejamento por problemas e trata, principalmente, 
dos problemas mal estruturados e complexos, para os quais não existe 
solução normativa ou previamente conhecida como no caso daqueles bem 
estrutrados. É importante destacar que, embora se possa partir de um 
campo ou setor específico, os problemas são sempre abordados em suas 
múltiplas dimensões - política, econômica, social, cultural, etc. e em sua 
multissetorialidade, pois suas causas não se limitam ao interior de um setor 
ou área específicos e sua solução depende, muitas vezes, de recursos 
extra-setoriais e da interação dos diversos atores envolvidos na 
situação.(ARTMANN, Elizabeth) 

 

Trata-se de um estudo descritivo e exploratório, com aporte na abordagem 

qualitativa. 

O campo empírico foi a UBS que se localiza no município de Caparaó – MG.  

A coleta de dados se deu por meio da observação e registro dos profissionais 

que atuam no serviço, com o intuito de compreender sua organização e ter acesso 

aos dados dos pacientes.  

Foi realizada uma revisão teórica sobre o tema Tabagismo com o objetivo de 

subsidiar o projeto de intervenção a ser realizado. 

A revisão teórica se fundamentou em dados obtidos por meio de pesquisas nos sites 

da SEDURB, Prefeitura de Caparaó, Ministério da Saúde, INCA, IBGE, Biblioteca 

Virtual em Saúde, NESCON, Scielo, ONU. 

Foram utilizados os seguintes descritores: tabaco, tabagismo, Caparaó, 

prevenção, intervenção, planejamento estratégico. 
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5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

As substâncias psicoativas com potencial de abuso são alvo de preocupação 

da sociedade brasileira, devido ao aumento considerável do seu consumo nas 

últimas duas décadas, tornando-se cada vez mais precoce entre adolescentes e 

mesmo crianças. (LARANJEIRA, 2003)  

 

O tabaco é uma planta cujo nome científico é Nicotiana tabacum, da qual é 

extraída uma substância chamada nicotina. Começou a ser utilizada 

aproximadamente no ano 1000 a.C., nas sociedades indígenas da América Central, 

em rituais mágico-religiosos, com o objetivo de purificar, contemplar, proteger e 

fortalecer os ímpetos guerreiros. Esses povos acreditavam que essa substância 

tinha o poder de predizer o futuro. A planta chegou ao Brasil provavelmente pela 

migração de tribos tupis-guaranis. A partir do século XVI, seu uso foi introduzido na 

Europa, por Jean Nicot, diplomata francês vindo de Portugal, após ter-lhe cicatrizado 

uma úlcera na perna, até então incurável (DENARC, 2019).    

  No início, utilizado com fins curativos, por meio do cachimbo, difundiu-se 

rapidamente, atingindo a Ásia e a África no século XVII. No século seguinte, surgiu a 

moda de aspirar rapé, ao qual foram atribuídas qualidades medicinais, pois a rainha 

da França, Catarina de Médicis, o utilizava para aliviar suas enxaquecas.  

   No século XIX, surgiu o charuto que veio da Espanha e atingiu toda a Europa, 

Estados Unidos e demais continentes, sendo utilizado para demonstração de 

ostentação. Por volta de 1840 a 1850, surgiram as primeiras descrições de homens 

e mulheres fumando cigarros, porém, somente após a Primeira Guerra Mundial 

(1914 a 1918), seu consumo apresentou grande expansão. (DENARC, 2019).            

     Seu uso espalhou-se por todo o mundo, a partir de meados do século XX, 

com a ajuda de técnicas avançadas de publicidade e marketing que se 

desenvolveram nessa época.  

A partir da década de 1960, surgiram os primeiros relatórios científicos que 

relacionaram o cigarro ao adoecimento do fumante e, hoje, existem inúmeros 

trabalhos comprovando os malefícios do tabaco à saúde do fumante e do não-

fumante exposto à fumaça do cigarro. Apesar dos males que o hábito de fumar 

provoca, a nicotina é uma das drogas mais consumidas no mundo. 

Hoje, o fumo é cultivado em todas as partes do mundo e é responsável por 

uma atividade econômica que envolve milhões de dólares. (DENARC, 2019).             
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   O tabaco é apontado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como 

problema de saúde pública número um e a maior causa de morbidade e mortalidade 

em muitos países. No Brasil, estima-se que mais de 200 mil pessoas morram por 

ano devido ao fumo. 

Oliveira (2007) cita que, no Brasil, o tabagismo é responsável por 

aproximadamente 45% das mortes nos homens com menos de 65 anos, por mais de 

20% de todos os óbitos por doença coronariana nos homens com idade maior que 

65 anos e por 40% dos óbitos por doença coronariana em mulheres com mais de 65 

anos de idade. Além disso, homens fumantes entre 45 e 54 anos de idade têm 

quase três vezes mais probabilidade de morrer de infarto do miocárdio do que os 

não-fumantes da mesma faixa etária (BRASIL, 2003). 

Podemos compreender o tabagismo como uma toxicomania, ocasionada pela 

dependência física e psicológica do consumo contínuo da nicotina, substância 

alcalóide básica, de cor amarelada e líquida, princípio ativo do tabaco. Dentre os 

produtos compostos por tabaco destacamos o cigarro, produto de uso popular que, 

em concordância com o Ministério da Saúde, além da inclusão da nicotina, é 

constituído por cerca de outras 4720 substâncias tóxicas. (INCA, 2018)  

Para a Fundação Portuguesa de Cardiologia, os consumidores ou fumadores 

de tabaco possuem em média menos de dez anos de vida comparado aos não 

fumantes. Tal fato é justificado pela afetação de órgãos importantes do corpo 

humano, além de acarretar um organismo frágil que, por sua vez, facilita à adoção 

de uma série de doenças, como cancros, doenças pulmonares crônicas obstrutivas, 

bronquite crônica, além da doença coronária. (FUNDACAO PORTUGUESA DE 

CARDIOLOGIA, 2019)  

Em caráter de importância, urgência e capacidade para resolutividade no que 

diz respeito ao controle do tabagismo é relevante tratar este grave problema de 

saúde pública por ser um fator causal de quase 50 diferentes doenças 

incapacitantes e fatais. Responde por 45% das mortes por infarto do miocárdio, 85% 

das mortes por doença pulmonar obstrutiva crônica (enfisema), 25% das mortes por 

doença cerebrovascular (derrames) e 30% das mortes por câncer. 90% dos casos 

de câncer de pulmão ocorrem em fumantes. Importante salientar que o tabagismo 

desencadeia e agrava condições como a hipertensão e o diabetes. Aumenta, 

também, o risco de as pessoas desenvolverem e morrerem por tuberculose (INCA, 

2007).  
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O tabagismo mata 5 milhões de pessoas anualmente no mundo. No Brasil 

são 200 mil mortes anuais. Se a atual tendência de consumo se mantiver, em 2020, 

serão 10 milhões de mortes por ano e 70% delas acontecerão em países em 

desenvolvimento. É mais do que a soma das mortes por alcoolismo, AIDS, acidentes 

de trânsito, homicídios e suicídios juntos (ONU, 2017). 

Segundo o Instituto Nacional de Câncer (2018), desde o final da década de 

1980, a promoção da saúde, a gestão e a governança do controle do tabagismo no 

Brasil vêm sendo articuladas por meio deste Instituto, em consonância com o 

Programa Nacional de Controle do Tabagismo (PNCT). O Programa tem como 

objetivo reduzir a prevalência de fumantes e a consequente morbimortalidade 

relacionada ao consumo de derivados do tabaco, seguindo um modelo nos quais 

ações educativas, de comunicação, de atenção à saúde, associadas às medidas 

legislativas e econômicas, se potencializam para prevenir a iniciação do tabagismo, 

promover a cessação de fumar e proteger a população da exposição à fumaça 

ambiental do tabaco. 

É relevante destacar que o INCA é responsável também pela articulação da 

Rede de Tratamento do Tabagismo no SUS, em parceria com Estados, Municípios 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. Cabe lembrar que, desde 

1989, o INCA desenvolve ações voltadas para o tratamento do tabagismo. (INCA, 

2018)  

Diante do contexto apresentado, a equipe de Saúde da Família do município 

de Caparaó, Minas Gerais, busca colaborar com a população da região mencionada, 

com ações estratégicas de prevenção do uso do tabaco e tratamento para cessação, 

por meio da reorganização do trabalho e das ações preventivas, por meio da 

sensibilização dos gestores e profissionais de saúde, pela ênfase sobre o problema 

de saúde pública representado pelo tabaco e o valor do seu controle a partir destas 

ações. A equipe busca, também, oferecer subsídios para os profissionais de saúde, 

em especial os profissionais da Atenção Básica (AB), para abordagem, avaliação, 

motivação e acompanhamento adequados aos fumantes bem como orientar quanto 

às especificidades de determinadas populações e ciclos de vida. 

Em suma, o projeto de intervenção pretende promover um olhar 

individualizado para o usuário tabagista, de modo a aumentar a efetividade da 
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abordagem para cessação do tabagismo, sem perder de vista o sujeito e suas 

prioridades.
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6 PLANO DE INTERVENÇÃO 
 
 

Essa proposta refere-se ao problema priorizado “ Falta de sistematização da 

assistência ao paciente tabagista para controle e cessação do tabagismo”, 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 Planejamento Estratégico 

Simplificado (CAMPOS, F.C.C.; FARIA H. P.; SANTOS, M. A., 2017).  

  

6.1 Descrição do problema selecionado 
 

De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) 

realizada em 2008, há no Brasil mais de 24 milhões de fumantes habituais e este 

número corresponde a 17,2% da população com idade igual ou superior a 15 anos. 

Considera-se que, no total da população brasileira, 15,1 % são fumantes diários, 

2,1% fumantes ocasionais, 82,5% são não fumantes, outros 0,3% não declararam. 

Outro fator importante nesta análise demonstra que a incidência do tabagismo entre 

os homens (21,5%) é relativamente maior comparado às mulheres (13,2%). Já em 

relação aos tipos de tabaco, 17,2 % fumavam quaisquer tipos de tabaco, 14,7 % 

cigarro industrializado, 4,4 % cigarro de palha e outros 0,7% produtos diversos de 

tabaco. Por fim e ainda em concordância com o PNAD, o percentual de usuário de 

cigarro na Região Nordeste se faz a maior com cerca de 7,0 %.  

Dados do Ministério da Saúde apontam que a frequência do consumo do 

tabaco entre os fumantes nas capitais brasileiras reduziu em 36%, no período de 

2006 a 2017. Nos últimos anos, a prevalência de fumantes caiu de 15,7%, em 

2006, para 10,1% em 2017. Os novos números foram divulgados após a cerimônia 

em alusão ao Dia Mundial sem Tabaco, na sede do Instituto Nacional de Câncer 

(INCA), no Rio de Janeiro (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2018). 

Em 2016, o número total de adultos que fumavam era de 10,2%. Quando 

separado por gênero, a frequência de fumantes, em 2017, é maior no sexo 

masculino (13,2%) do que no feminino (7,5%). Se analisado por faixa etária, a 

frequência de fumantes é menor entre os adultos com 65 anos e mais (7,3%). Já 

as faixas etárias de 18 a 24 anos (8,5%) e 35 a 44 anos (11,7%) apresentaram um 

pequeno aumento em relação ao ano anterior, quando foram registrados 7,4% e 

10%, respectivamente. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2018). 
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A frequência do hábito de fumar foi maior entre os adultos com menor 

escolaridade (13,2%), e cai para 7,4% entre aqueles com 12 anos e mais de 

estudo. O inquérito também mostrou que entre as capitais do país com maior 

prevalência de fumantes estão Curitiba (15,6%), São Paulo (14,2%) e Porto Alegre 

(12,5%). Salvador foi a capital com menor prevalência de fumantes (4,1%). 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2018). 

As informações são da pesquisa da Vigilância de Fatores de Risco e 

Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico - VIGITEL (2017). A 

pesquisa foi feita por telefone nas 26 capitais e Distrito Federal e contou com 

53.034 entrevistas. (MINISTERIO DA SAÚDE, 2018) 

Esses indicativos demostram a eficiência de um trabalho de conscientização 

e tratamento para que os índices sejam constantemente reduzidos. 

 
6.2 Explicação do problema selecionado  
 

Para uma melhor abordagem no apoio e cuidado das pessoas que fumam, 

podemos utilizar o Caderno de Atenção Básica 40 - Estratégias para o cuidado da 

pessoa com doença crônica no tocante ao cuidado com a pessoa tabagista, que visa 

cumprir com três objetivos principais, citados anteriormente. 

Faz-se necessário atentar para o problema relacionado ao tabagismo no 

município de Caparaó com base nos dados referentes ao tabagismo e, 

especialmente, por ser considerado um problema de saúde pública neste local, haja 

vista o número de tabagistas em relação à população geral. De acordo com as 

condições de nossa unidade, pensamos em desenvolver um projeto de intervenção 

que colabore com a redução dos índices apresentados nesta região. 

Diante do exposto, faz-se necessário um projeto de intervenção na região de 

Caparaó, com o objetivo de reduzir a incidência de tabagismo na região. 

 
 
 
 
 
6.3 Seleção dos nós críticos  
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De acordo com o problema Tabagismo, a equipe detectou os seguintes nós 

críticos que precisam ser trabalhados para a resolução do problema. 

 
1. Pouco envolvimento dos profissionais de saúde no planejamento de ações 

para prevenção do tabagismo. 

a. Qualificação dos profissionais de saúde. 

 

2. Falta de conhecimento dos tabagistas em relação às doenças associadas ao 

tabaco e grau de informação. 

a. Baixo nível de escolaridade. 

b. Hábitos e estilo de vida inadequada. 

c. Busca ativa de tabagista. 

d. Dependência da nicotina. 

 

3. Ausência de formas de lazer e entretenimento, que faz com que o tabagista 

dê continuidade ao hábito de fumar. 

a. Pressão social (convívio com amigos e familiares fumantes, medo de 

ser excluído). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
6.4 Desenho das operações 
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Quadro 2 – Operações sobre o “Pouco envolvimento dos profissionais de 

saúde no planejamento de ações para controle da prevenção” relacionado ao 

problema “ Falta de sistematização da assistência ao paciente tabagista para 

controle e cessação do tabagismo”, na população sob responsabilidade da 

Equipe de Saúde da Família, do município de Caparaó, estado de Minas Gerais. 

Nó crítico 1 
1. Pouco envolvimento dos profissionais de saúde no planejamento 

de ações para controle da prevenção. 

a. Qualificação dos profissionais de saúde. 

Operações Reavaliar o trabalho em equipe bem como suas qualificações, estabelecer 

reuniões periódicas para desenvolver o hábito de planejar ações para 

prevenção. 

Projeto Equipe em ação 

Resultados esperados Envolvimento dos profissionais de saúde nas suas capacitações e em 
ações estratégicas que visem colaborar com a comunidade com o 
problema relacionado ao Tabagismo. 

Redução do número de tabagistas 

Produtos esperados Reuniões quinzenais permanentes com a equipe e ações estratégicas à 

comunidade mensalmente. 

Recursos necessários Estrutural: Recursos humanos (envolvimento de todos da equipe) 

Cognitivo: Informação sobre o tema 

Financeiro: Recursos para impressão de folders com conteúdos explicati-

vos e de conscientização. 

Político: Mobilização Social 

Recursos críticos Estrutural: Acolhimento do projeto por todos da equipe 

Cognitivo: Aquisição de conhecimento sobre o tema 

Político: Apoio ao Projeto pelo Gestor Local 

Financeiro: Falta de recursos específicos 

Controle dos recursos 
críticos 

Equipe de Saúde da Família e Coordenadora da ESF. 

Ações estratégicas Além da reunião com a equipe, palestras informativas, preventivas e de 
conscientização para a comunidade 

Prazo 60 dias 

Responsáveis pelo 
acompanhamento das 
ações 

Equipe da Saúde  

Processo de monito-
ramento e avaliação 
da ações 

O monitoramento das ações se dará por todos os integrantes da Equipe. 
As correções e definições de prazo serão determinadas nas reuniões per-
manentes 
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Quadro 3 – Operações sobre a “ Falta de conhecimento dos tabagistas em relação 

às doenças associadas ao tabaco e grau de informação” relacionado ao problema 

“ Falta de sistematização da assistência ao paciente tabagista para controle e 

cessação do tabagismo”, na população sob responsabilidade da Equipe de 

Saúde da   Família, do município de Caparaó, estado de Minas Gerais. 

Nó crítico 2 
2 - Falta de conhecimento dos tabagistas em relação às doenças as-

sociadas ao tabaco e grau de informação. 

 
a. Baixa escolaridade. 
b. Hábitos e estilo de vida inadequada. 
c. Busca ativa de tabagista. 
d. Dependência da nicotina. 

 

Operações Avançar nas abordagens estratégicas pré-determinadas em reunião com 

intuito de agregar esclarecimentos à população; incentivar os estudos; 

estimular melhoras nos hábitos e estilo de vida; informar sobre as conse-

quências comprometedoras pela dependência da nicotina. 

Projeto Ação e reação 

Resultados esperados Presença de abordagens na UBS com intuito de colaborar para a consci-

entização dos tabagistas em relação às doenças associadas ao tabaco, a 

redução do número de tabagistas; melhoria nos hábitos de vida.  

Produtos esperados Programa de Caminhada Coletiva (3x por semana); 

Formação de grupos operativos com participação multidisciplinar voltado 

para os usuários que decidiram parar de fumar; 

Folders de divulgação dos efeitos nocivos do cigarro. 

Recursos necessários Estrutural: Profissional para acompanhar os participantes da caminhada 

Cognitivo: capacidade de adquirir e absorver conhecimentos 

Financeiro: Recursos para impressão de folders com conteúdos explicati-

vos e de conscientização. 

Político: Adesão dos tabagistas às ações propostas 

Recursos críticos Estrutural: Acolhimento do projeto pela comunidade 

Cognitivo: Aquisição de conhecimento sobre o tema 

Político: Apoio ao Projeto pelo Gestor Local e membros da equipe de sa-

úde 

Financeiro: Falta de recursos específicos para tal 

Controle dos recursos 
críticos 

Coordenadora da UBS, Enfermeira e Psicóloga. 

Ações estratégicas Parceria com escolas locais para promover palestras informativas e in-
centivar estudos. 

Prazo 60 dias 

Responsáveis pelo a-
companhamento das 

Equipe de saúde e um representante da comunidade. 
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ações 

Processo de monitora-
mento e avaliação das 
ações 

O monitoramento das ações se dará por todos os integrantes da Equipe. 
As correções e definições de prazo serão determinadas nas reuniões 
permanentes 
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Quadro 4 – Operações sobre a “Ausência de formas de lazer e entretenimento 

que colabora para que o tabagista dê continuidade ao hábito de fumar”         

relacionado ao problema “Tabagismo”, na população sob responsabilidade da 

Equipe de Saúde da Família, do município de Caparaó, estado de Minas Gerais. 

Nó crítico 3 
3 - Ausência de formas de lazer e entretenimento, que colabora para 

que o tabagista dê continuidade ao hábito de fumar. 

a. Pressão social (convívio com amigos e familiares fumantes, 
medo de ser excluído). 

Operações Estabelecer parceria entre a UBS e voluntários que trabalhem com Ação So-

cial, a fim de planejar programações culturais de lazer e entretenimento; En-

contro com psicólogo. 

Projeto Lazer na comunidade 

Resultados espe-

rados 

Implantar ação de cultura e lazer por meio de parcerias; 

Promover encontros com o profissional psicólogo a fim de tratar de temas per-

tinentes às questões de convivência. 

Produtos espera-

dos 

Programa de acompanhamento psicológico 

Programa de lazer, cultura e entretenimento 

Recursos necessá-

rios 

Estrutural: Profissionais para atuarem no projeto 

Cognitivo: Capacidade de adquirir novos hábitos  

Financeiro: Recursos para promoção de atividades lúdicas 

Político: Adesão dos tabagistas às ações propostas 

Recursos críticos Estrutural: Acolhimento do projeto pela comunidade 

Cognitivo: Aquisição de conhecimento sobre o tema 

Político: Apoio ao Projeto pelo Gestor Local, membros da equipe de saúde e 

público alvo (tabagistas) 

Financeiro: Falta de recursos específicos 

Controle dos re-
cursos críticos 

Enfermeira, Psicóloga e representante da comunidade. 

Ações estratégicas Não há  

Prazo 60 dias 

Responsável (eis) 
pelo acompanha-
mento das ações 

Equipe da Saúde 

Processo de moni-
toramento e avalia-
ção das ações 

O monitoramento das ações se dará por todos os integrantes da Equipe. As 
correções e definições de prazo serão determinadas nas reuniões permanen-
tes 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
Durante a elaboração deste projeto de intervenção tivemos, como desafio maior, 

promover ações para a conscientização sobre o tabagismo. Buscamos o 

envolvimento não somente dos profissionais da saúde, mas, também, de gestores 

municipais, de estabelecer parcerias com instituições, tabagistas e enfim, público em 

geral. 

Sobre o Controle do Tabagismo: desafios e conquistas, compreende-se que: 

O tabagismo é o fator de risco mais prevenível e controlável em 
saúde e, por isso, precisa ter a máxima atenção e ser muito mais 
enfocado por todos os profissionais da saúde. O tabaco é um produto 
de alta rentabilidade pela sua grande produção e pelo elevado 
número de consumidores. As políticas de controle e os recursos 
terapêuticos para o tabagismo avançaram muito nos últimos anos e 
têm mostrado resultados altamente satisfatórios, particularmente no 
Brasil. Entretanto, ainda resta um longo caminho a ser percorrido 
para que se possa considerar o tabagismo como uma doença 
controlada sob o ponto de vista da saúde pública. Já se observam 
modificações do comportamento da sociedade com relação ao 
tabagismo, mas ainda em escala muito lenta, de modo que os 
pneumologistas têm nesse setor um campo muito promissor para 
atuar junto a seus pacientes e a população em geral. É preciso atuar 
com maior ímpeto em prol das políticas de saúde e das normas de 
convívio social que contribuem diretamente para melhorar a saúde e 
a vida (JPB, 2016). 
 
 

Diante do exposto, fundamenta-se a real necessidade de conscientização sobre o 

tabagismo constatada no município de Caparaó, bem como a intervenção para 

apresentar novas práticas, devido à insuficiência de esclarecimento dos tabagistas 

em relação às doenças associadas ao tabaco e informação da população em 

relação ao controle do Tabagismo. 

Concluí-se que todos os profissionais da saúde precisam dar a máxima atenção aos 

pacientes fumantes e aos jovens que ainda não fumam, pois, a prevenção primária e 

secundária são prioridades. Praticar uma intervenção breve, por pouco tempo que 

seja já será um grande apoio, pois essa é a de melhor custo-benefício. No outro 

extremo está a dedicação mais focada do pneumologista ao setor, o “tabacologista”, 

que cuida de fumantes de maneira individual ou em grupo, em uma equipe 

multidisciplinar.  
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