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RESUMO 
 
 

O tabagismo é um fator de risco independente para a doença aterosclerótica e o 
único que pode ser eliminado. Evidências epidemiológicas correlacionam hábito de 
fumar com doença cardiovascular, além de doença pulmonar obstrutiva crônica e 
neoplasias. Estudos comprovaram que a cada 10 cigarros/dia aumenta em 18% a 
mortalidade cardiovascular em homens e 31% em mulheres, além de potencializar o 
desenvolvimento de aterosclerose em portadores de outros fatores de risco, como 
obesidade, sedentarismo, hipertensão, diabetes, entre outros. O combate ao fumo 
deve ser feito de modo agressivo e efetivo, e o seu tratamento inclui abordagem 
cognitivo-comportamental e tratamento farmacológico. Deve ser destacado que a 
prevenção é o melhor caminho. O objetivo desse estudo é propor um plano de 
intervenção para estimular o abandono do tabagismo visando a redução de 
morbidades associadas, no território da equipe do Programa de Saúde da Família II 
da cidade de Rio Novo, Minas Gerais. Para a construção deste trabalho foi utilizado 
o planejamento estratégico situacional para a detecção do problema. Para subsidiar 
a revisão de literatura foi realizada uma pesquisa cujas bases de dados para 
pesquisa foram: Biblioteca Virtual da Saúde, Medical Literature Analysis and 
Retrieval System Online e Cientific Eletronic Library Online.  Os artigos escolhidos 
foram do período de 2015 a 2020. Por meio do plano de ação espera-se chegar a 
redução do número de tabagistas, principalmente entre os jovens, já que ações 
desenvolvidas pela Equipe de Saúde da Família em parceria com a rede escolar 
municipal de ensino, vai atuar nos nós críticos do problema utilizando grupo de 
tabagismo voltado para os indivíduos praticantes ativos do tabagismo; educação 
escolar, com conscientização e promoção da saúde dos alunos, sendo abordadas as 
complicações do vício e seus desfechos; na sala de espera na unidade de saúde 
também será abordado este tema  voltado para toda a população, tabagista ou não, 
com o intuito de educar e disseminar o saber ali apresentado e, educação 
continuada da equipe de saúde, com atualizações sobre o tema nas  reuniões 
regulares e treinamento teórico-prático. Resultados importantes podem ser 
alcançados com as ações preventivas. Acredita-se também com educação em 
saúde pode reduzir o número de tabagistas, diminuindo assim um fator 
importantíssimo para as doenças cardiovasculares.  
 
 

Palavras-chave: Tabagismo. Pneumopatias. Doenças respiratórias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ABSTRACT 

 
 

Smoking is an independent risk factor for atherosclerotic disease and the only one 
that can be eliminated. Epidemiological evidence correlates smoking with 
cardiovascular disease, in addition to chronic obstructive pulmonary disease and 
neoplasms. Studies have shown that every 10 cigarettes / day increases 
cardiovascular mortality by 18% in men and 31% in women, in addition to enhancing 
the development of atherosclerosis in patients with other risk factors, such as obesity, 
physical inactivity, hypertension, diabetes, among others. The fight against smoking 
must be done aggressively and effectively, and its treatment includes cognitive-
behavioral approach and pharmacological treatment. It should be noted that 
prevention is the best way. The objective of this study is to propose an intervention 
plan to encourage smoking cessation to reduce associated morbidities, within the 
territory of the Family Health Program II team in the city of Rio Novo, Minas Gerais. 
For the construction of this work, situational strategic planning was used to detect the 
problem. To support the literature review, a survey was conducted whose databases 
for research were: Virtual Health Library, Medical Literature Analysis and Retrieval 
System Online and Cientific Eletronic Library Online. The articles chosen were from 
the period 2015 to 2020. Through the action plan it is expected to reduce the number 
of smokers, especially among young people, since actions developed by the Family 
Health Team in partnership with the municipal school system teaching, will work on 
the critical nodes of the problem using a smoking group aimed at individuals who are 
active smokers; school education, with awareness and promotion of students' health, 
addressing the complications of addiction and its outcomes; in the waiting room at 
the health unit, this topic will also be addressed to the entire population, smokers or 
not, in order to educate and disseminate the knowledge presented there, and 
continuing education of the health team, with updates on the topic at meetings 
regular and theoretical-practical training. Important results can be achieved with 
preventive actions. It is also believed that health education can reduce the number of 
smokers, thus reducing a very important factor for cardiovascular diseases. 

 
 

Keywords: Smoking. Lung diseases. Respiratory diseases. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Aspectos gerais do município de Rio Novo 

 

Rio Novo é uma cidade interiorana do estado de Minas Gerais, com 9.084 

habitantes (IBGE 2017), sendo que 4.339 são homens e 4.645 são mulheres. O 

município foi criado em 1870, quando era apenas um vilarejo. Este município está 

localizado na Zona da Mata mineira, tendo grande influência do município de Juiz de 

Fora/MG, devido à proximidade. Ao longo do tempo, o município deu origem a outros 

municípios, como São João Nepomuceno, Piau e Goianá.  

O município é cortado pelas rodovias MG-126, MG-133 e MG-353 e é 

também, juntamente com a cidade vizinha Goianá, uma das cidades-sede 

do Aeroporto Regional da Zona da Mata, o segundo maior de Minas (IBGE, 2018). 

 

Figura 1 – Localização de Rio Novo em Minas Gerais 

 

Fonte: (https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Novo) 

 

Os municípios limítrofes são: ao norte: Tabuleiro e Guarani; a Oeste: Piau; ao 

sul: Coronel Pacheco e Chácara; a sudeste e leste: São João Nepomuceno; a leste: 

Descoberto. 

Com quase 300 anos de história a cidade guarda riquezas em seu patrimônio 

histórico e cultural, com arquitetura voltada para os grandes casarões segundo o 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE 2018).  

https://pt.wikipedia.org/wiki/MG-126
https://pt.wikipedia.org/wiki/MG-133
https://pt.wikipedia.org/wiki/MG-353
https://pt.wikipedia.org/wiki/Goian%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aeroporto_Regional_da_Zona_da_Mata
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Novo
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A economia da cidade é baseada, principalmente, em atividades agrícolas e 

serviços. É uma das cidades sede, juntamente com Goianá, do Aeroporto Regional 

da Zona da Mata, o segundo maior do estado. A cidade, embora seja bastante 

antiga, encontra na política a falta de estímulo ao emprego, entrave para o seu 

desenvolvimento. Consta-se também que a cidade abrange uma população de 

relativa alta renda, considerando-se que o PIB per capita é de R$5.660,44, segundo 

censo de 2008 (PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO, 2018).  

 

Figura 2 – Rio Novo – Minas Gerais. Vista parcial do município  

 

Fonte: (https://www.ferias.tur.br/cidade/3702/rio-novo-mg.html) 

 

É um município bastante conhecido regionalmente pelas festas 

carnavalescas, que atraem pessoas de todo país. Quem chega a Rio Novo desfruta 

de cachoeiras, trilhas para cavalgadas, passeios de charretes, feiras de artesanato, 

fazendas com produção de cachaça artesanal, hotéis fazendas, pesqueiros. 

(PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO, 2018)  

Em relação à cultura, conta com escolas de samba e blocos caricatos, como o 

centenário bloco do Zé Pereira, manifestação cultural registrada como Patrimônio 

imaterial de Rio Novo (PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO, 2018). 

Quanto à rede escolar conta com escolas públicas e particulares. São 12 

escolas municipais, três estaduais e uma privada. O último senso (2010) traz que 

1.174 alunos estavam matriculados no ensino fundamental; 311 estão matriculados 

no ensino médio. O município tem 7.426 indivíduos residentes alfabetizados, ou 

seja, a taxa de analfabetismo é baixa (PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO, 

2018). 

https://www.ferias.tur.br/cidade/3702/rio-novo-mg.html
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1.2 O sistema municipal de saúde de Rio Novo 

 

Atualmente, a cidade conta com três Unidades Básicas de Saúde (PSF) e 

uma Unidade de Pronto Atendimento (PA) para atendimento de urgência e 

emergência, embora careça bastante de recursos.  

Há também duas regiões principais na zona rural, conhecidas como Vilas de 

Furtados de Campos e Netos, abrangidas pelos PSF II e I, respectivamente. Em 

Furtado de Campos, região abrangida pelo PSF II, a saúde cobre três áreas 

principais, abrangendo 280 pessoas, subdividindo-se em regiões: Cachoeiro com 68 

pessoas, Estrada de Furtados com 61 e Furtado de Campos com 151. 

Há ainda, serviço de nível secundário pactuado com a cidade de Juiz de Fora, 

onde outras especialidades médicas são disponibilizadas, contemplando 

procedimentos cirúrgicos e clínicos de alta complexidade. Dentre estes, o serviço 

estadual “Centro Mais Vida”, voltado para o atendimento em geriatria. 

 

1.3 Aspectos da comunidade do Rio Novo 

 

A comunidade atendida na PSF II Alírio Ribeiro é composta por 3000 

pessoas, o que equivale a 89% da população desta comunidade.  A comunidade é 

bem estruturada com lojas e serviços, bancos, farmácias e padarias, igreja. Possui 

também creches e escolas, que atende ensino fundamental e médio. Por estar 

localizada próximo ao centro, a comunidade tem saneamento básico de acordo com 

as necessidades da população.  

O fornecimento de energia elétrica atende 99% da população. A coleta de lixo 

é feita regularmente pela prefeitura, mas é possível encontrar lixo jogado em 

terrenos baldios, como ocorre em todo município.  

A água é tratada e abastece toda a comunidade da área de abrangência do 

PSF II. 

O transporte público no município dá acesso aos bairros mais distantes e à 

zona rural. Quanto ao terminal rodoviário, uma verba de 700 mil reais foi liberada 

para a construção do mesmo, já que o embarque e desembarque de passageiros é 

feito em local improvisado. 
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1.4 A Unidade Básica de Saúde PSF II Alírio Ribeiro 

 

A Unidade de Saúde PSF II - Alírio Ribeiro, que abriga a equipe de saúde 

Posto Verde é de fácil acesso por estar situada na região mais central de Rio Novo. 

É uma área alugada e que comporta também o Núcleo de Apoio à Saúde da Família 

(NASF) e o setor de vacinação. A Unidade tem seus problemas relativos à estrutura 

e acessibilidade, sendo até mesmo paradoxal o fato de o setor de fisioterapia situar-

se no segundo andar, sendo separado da entrada por dois lances de escada.  

 

Figura 3 - PSF II Alírio Ribeiro (ainda em processo de reforma) 

 

Fonte: (http://www.rionovo.mg.gov.br/reforma-e-revitalizacao-do-psf/) 

 

O espaço físico da recepção é limitado, porém, a unidade possui algumas 

salas vazias e mal aproveitadas. A área da recepção é adequada, sendo separada 

da área de atendimento por um balcão. O prédio está em processo de obras há 

anos, com obras inacabadas e que limitam o uso da unidade.  

Há uma sala de reunião que é utilizada pela prefeitura para a realização de 

reuniões relativas ao setor de saúde. 

Nota-se uma falta de recursos básicos, desde cadeiras adequadas e 

ergonômicas a papeis impressos para o atendimento e prescrição. Não há sistema 

informatizado de atendimento, nem mesmo internet no local, o que dificulta o 

preenchimento das produções e adequação aos trabalhos do programa “Mais 

Médicos”. 

http://www.rionovo.mg.gov.br/reforma-e-revitalizacao-do-psf/
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1.5 A Equipe de Saúde da Família Verde da Unidade Básica de Saúde PSF II – 

Alírio Ribeiro 

 

A Equipe verde é composta por um médico, um fisioterapeuta, uma 

enfermeira, um dentista e cinco agentes comunitários de saúde. 

 

1.6 O funcionamento da Unidade de Saúde da Equipe Verde 

 

A unidade PSF II funciona das 7:00 às 16:00 horas de segunda a sexta. Este 

horário de funcionamento é sempre cumprido pelos funcionários. O início dos 

trabalhos sempre ocorre por volta das 8h, pela demora da chegada dos pacientes e 

realização de pré-consultas.  

 

1.7 O dia a dia da equipe Verde  

 

São feitas consultas agendadas e consultas espontâneas tanto na parte da 

manhã como na parte da tarde. Uma vez por mês, são realizados atendimento em 

uma instituição de longa permanência, onde são feitas as consultas aos idosos e 

acompanhamento de tratamento.  

Todas as quintas-feiras o médico faz o translado, com o carro da prefeitura, 

para atender a região de Furtado de Campos, no período da manhã, abrangendo 

consultas agendadas e de Pré-natal e Puericultura. Na parte da tarde, também 

ocorre a coleta de citopatológico, realizado pela enfermeira e os resultados são 

encaminhados para nova consulta. São feitas cinco visitas domiciliares por semana. 

No quadro abaixo se tem um resumo das atividades realizadas pela equipe de 

saúde verde do PSF II Alírio Ribeiro. 
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Quadro 1 - Resumo das atividades realizadas pela equipe Verde no PSF II Alírio 
Ribeiro no município de Rio Novo – Minas Gerais 

 
Profissional 

 
Turno 

 
Segunda 

 
Terça 

 
Quarta 

 
Quinta 

 
Sexta 

 
 

Médico 

 
Manhã 

Consultas 
agendadas + 

demanda 
espontânea 

Consultas 
agendadas + 

demanda 
espontânea 

Dia de 
estudo  

Consultas 
agendadas + 

demanda 
espontânea 

Visitas 
domiciliares 

(1x/mês) 

Consultas 
agendadas + 

demanda 
espontânea 

Tarde HIPERDIA Pré- natal Dia de 
estudo  

Saúde 
Mental + 

Reunião de 
equipe 

Puericultura 
 

 
 

Enfermeira 

Manhã Acolhimento Acolhimento Acolhimento Acolhimento Acolhimento 
 

Tarde HIPERDIA Pré- natal Preventivo Resultado de 
exames + 

Reunião de 
equipe 

Puericultura 
 

Técnico de 
enfermagem 

Manhã e 
tarde 

Acolhimento 
 

Acolhimento Acolhimento Acolhimento 
+ Reunião de 

equipe 

Acolhimento 

ACS Manhã e 
tarde 

Visita + 
Cadastra- 

mento 
familiar 

Visita + 
Cadastra- 

mento 
familiar 

Visita + 
Cadastra- 

mento 
familiar 

Visita + 
Cadastramen

to 
+ Reunião de 

equipe 

Visita e 
Cadastra 

mento 
familiar 

 Fonte: autoria própria, 2020        

 

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

(primeiro passo)  

 

Para se verificar os problemas vivenciados pela população foi necessário 

fazer o diagnóstico da área de abrangência utilizando a estimativa rápida.  

A estimativa rápida constitui-se ferramenta apropriada ao planejamento 

estratégico situacional para equipes de Saúde da Família, possibilitando a análise da 

situação de saúde do território, considerando a perspectiva dos diferentes atores 

sociais envolvidos na construção da realidade local (FARIA: CAMPOS; SANTOS, 

2017).  

Dentre os problemas de saúde apresentados pela população desta 

comunidade, destacam-se:  

• Alta prevalência de tabagismo;  

https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/SANTOS,%20Max%20Andr%C3%A9%20dos/1010
https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/SANTOS,%20Max%20Andr%C3%A9%20dos/1010
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• Dificuldade de mudanças no estilo de vida, como deixar de fumar e de fazer 

uso de bebidas alcoólicas; 

• Alto índice de doenças pulmonares; 

• Baixa adesão aos tratamentos de doenças; 

• Número de casos elevados de doenças cardiocirculatórias; 

• População não adere às consultas de retorno; 

• Muitos casos de sofrimento mental; 

• Alta prevalência de diabéticos e hipertensos; 

• Alta prevalência de jovens que fazem uso de drogas ilícitas; 

• Alto índice de infecções sexualmente transmissíveis (IST). 

 

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

intervenção (segundo passo) 

 

O tabagismo é visto com um dos principais problemas de saúde da 

comunidade, com importantes consequências cardiovasculares e pulmonares, 

resultantes, por vezes, em óbitos. Observa-se também que, apesar das doenças 

provocadas pelo uso do tabaco, há baixa adesão ao tratamento, o que resulta em 

complicações, internações frequentes e aumento nos riscos cardiovasculares. 

Observa-se ainda, que o início do tabagismo ocorre em idade muito jovem, 

por volta dos 11 anos de idade, com caráter familiar, ou seja, uma herança cultural 

passada dos cuidadores para os cuidados. Por ser um fator modificável e causador 

de doenças crônicas com grande custo para o serviço público, torna-se 

imprescindível a realização do plano de intervenção. 

Além do cigarro, os jovens fazem uso também de drogas ilícitas, o que 

aumenta também o número de doenças por compartilhamento de seringas. 

O processo de classificação dos problemas foi feito utilizando-se quatro 

etapas: (1) agrupamento de todos os problemas encontrados para se chegar às 

prioridade; (2) classificação de acordo com critérios epidemiológicos, (3) ordenação 

por necessidade de intervenção imediata e, (4) escolha do problema mais relevante 

e que pode afetar a saúde e a qualidade de vida dos usuários, como o tabagismo, 

que pode ser, juntamente com outros fatores de risco, um elemento importante para 

desencadear outras doenças. Estas etapas combinam-se entre si para a realização 
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de um planejamento e projeto de intervenção capaz de avaliar e mudar o quadro 

atual da população.   

 

Quadro 2 - Classificação de problemas identificados no diagnóstico da comunidade 
adscrita ao PSFII – Alírio Rezende do município de Rio Novo/MG no ano de 2019 

Problemas Importância 
* 

Urgência      
** 

Capacidade de 
enfrentamento 

*** 

Seleção/ 
Priorização*

*** 

Alta prevalência de tabagistas  Alta 3 Parcial 1 

Dificuldade de mudanças no 
estilo de vida, como deixar de 
fumar e de fazer uso de 
bebidas alcoólicas. 

Alta 3 Parcial 2 

Alto índice de doenças 
pulmonares. 

Alta 3 Parcial 3 

Baixa adesão aos 
tratamentos de doenças. 

Alta 3 Parcial 4 

Alta prevalência de doenças 
cardiocirculatórias. 

Alta 3 Parcial 5 

Baixa adesão às consultas de 
retorno. 

Alta 3 Parcial  6 

Alta prevalência de 
sofrimento mental. 

Alta 3 Parcial 7 

Alta prevalência de diabéticos 
e hipertensos. 

Alta 3 Parcial 8 

Alta prevalência de jovens 
que fazem uso de drogas 
ilícitas. 

Alta 3 Parcial 9 

Alto índice de infecções 
sexualmente transmissíveis 
(IST). 

Alta 3 Parcial 10 

Fonte: autoria própria, 2019 
Legenda 
*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 

 

O tabagismo tem crescido muito nos últimos anos, principalmente entre 

jovens de 10 a 24 anos de idade. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o 

tabagismo é considerado um dos mais importantes problemas de saúde pública, 

pois, é considerado a principal causa de mortes evitáveis no mundo. Constata-se, 

em vários artigos que tabagismo é responsável por 8,8% das mortes/ano. Destas 

mortes, 12% são atribuídas às doenças vasculares; 66% neoplasias de traqueia, 

brônquios e pulmão e 38% às doenças respiratórias crônicas (BUENO, 2011) 

A mortalidade por tabaco associado está estimada em 200 mil por ano, 

número significativo para que se justifique medidas de prevenção de doenças e 

redução do tabagismo na atenção básica (BUENO, 2011). 

Na comunidade atendida pelo PSF II em Rio Novo, Minas Gerais, 32% são 

tabagistas, sendo que 12% possuem doenças respiratórias, incluindo DPOC; 18% 

são hipertensos; 5% diabéticos; 15% possuem doenças cardiovasculares; 8% são 

obesos e 10% estão em risco de doenças cardiovasculares (Figura 3). 

 

Figura 4 – Problemas Encontrados na população atendida no PSF II – Alírio Ribeiro 

de Rio Novo em Minas Gerais 

 

Fonte: Autoria própria (2020) 
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Os problemas de saúde encontrados nesta comunidade podem se agravar 

com o tabagismo, necessitando de ações que possam reduzir o número de 

tabagistas através de formação de grupos operativos, conscientização da população 

quanto aos perigos do tabaco e de opções de tratamento que podem auxiliar na 

melhoria da qualidade de vida dos mesmos como mudanças no estilo de vida, 

incluindo boa alimentação e prática de atividades físicas. 

Sem este projeto de intervenção, a equipe de saúde do PSF II acredita ser 

difícil de mudar o quadro clínico em que se encontra a comunidade sob 

responsabilidade desta unidade, pois o trabalho precisa ser multidisciplinar e um 

trabalho em conjunto com as famílias dos pacientes, para se crie um vínculo de 

confiança e de respeito entre profissionais/ paciente/ família. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo Geral 

 

 Propor um plano de intervenção para estimular o abandono do tabagismo 

visando a redução de fatores de risco para morbidades associadas no território da 

equipe do PSFII da cidade de Rio Novo, Minas Gerais.    

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

• Demonstrar a situação da comunidade em relação à alta prevalência de 

tabagistas; 

• Identificar os fatores de risco para o tabagismo na comunidade; 

• Citar as doenças causadas pelo tabagismo na comunidade atendida pelo PSF 

II da cidade de Novo Rio em Minas Gerais. 
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4 METODOLOGIA 

 

 O plano de intervenção foi baseado no método de Planejamento Estratégico 

Situacional (PES).   

Para a execução deste plano de ação serão utilizadas informações 

registradas nos prontuários arquivados na unidade, consultas médicas e de 

enfermagem aos pacientes, reuniões entre os profissionais de saúde da unidade e 

os gestores da Secretaria Municipal de Saúde e da equipe de Vigilância 

Epidemiológica, bem como análise e buscas dos dados disponíveis no Sistema e- 

SUS (e- SUS AB) e dados colhidos pela estimativa rápida quando realizado o 

diagnóstico situacional. 

Foi feita uma revisão bibliográfica a partir de consultas nas bases de dados 

BVS, MEDLINE, SCIELO, utilizando-se como descritores: tabagismo; pneumopatias; 

doenças respiratórias. Os artigos selecionados para o trabalho foram dos últimos 10 

anos.  

Em um terceiro e último momento foi proposto um plano de intervenção 

seguindo o método PES. 

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

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

Trabalho de Conclusão de Curso. 

Segundo FARIA; CAMPOS; SANTOS (2017) são utilizados 10 passos para a 

elaboração do plano de intervenção:  

1) definição dos problemas;  

2) priorização de problemas;  

3) descrição do problema selecionado;  

4) explicação do problema;  

5) seleção dos nós críticos;  

6) desenho das operações; 

7) identificação dos recursos críticos; 

8) análise de viabilidade do plano;   

9) elaboração do plano operativo;  

10) gestão do plano. 
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5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA   
 
 
5.1 Considerações sobre o tabagismo 

 

O tabagismo é um importante fator de risco para muitas doenças 

cardiovasculares, respiratórias e câncer. Hoje o tabagismo é considerado um 

problema de saúde pública e seu controle sistematizado faz parte das ações da 

atenção primária. De acordo com o INCA (2017), juntamente com o Ministério de 

Saúde (MS, 2018) propuseram estratégias como: 

• Conscientização a população sobre os riscos do tabagismo através de 

programas educativos; 

• Aumento dos impostos sobre a venda de cigarros, dificultando o consumo e 

reduzindo o vício por parte de algumas pessoas; 

• Proibindo publicidades que promovam o tabagismo. 

Segundo Wiilemann e Burci (2014), o conta com mais de 4.700 substâncias 

nocivas à saúde, entre elas a nicotina que causa dependência, afetando o sistema 

nervoso central e causando diversas outras doenças. Segundo estes autores a 

nicotina causa mais dependência do que a cocaína, as meta-anfetaminas e o álcool.  

De acordo com o INCA (2018), a nicotina pode ser consumida de diversas 

formas: fumado/inalado (cigarro, cachimbo, cigarro de palha, narguilé, bidis); 

aspirado (rapé); mascado (fumo de rolo, snuff); ou absorvido pela mucosa oral.  

Acetaldeído, monóxido de carbono, amônia, cetonas, acroléina e 43 

substâncias cancerígenas, como arsênio, níquel, benzopireno, cádmio, chumbo e 

substâncias radioativas, são algumas das mais de 4.720 substâncias tóxicas 

possíveis de serem inaladas durante o fumo, o que deixa o fumante vulnerável a 

aproximadamente 50 doenças distintas, algumas incapacitantes e fatais (INCA, 

2018). 

A nicotina, por exemplo, capaz de modificar o estado emocional e 

comportamental dos usuários a partir de alterações à nível do Sistema Nervoso 

Central e liberação de vários neurotransmissores, promove a sensação de prazer 

experimentada pelo fumante durante o ato. Entretanto, com a inalação contínua da 

nicotina, há a crescente demanda de maiores doses para obter um mesmo nível de 

satisfação, é o efeito “tolerância à droga”, levando a um aumento no consumo de 

cigarros e um aumento direto no risco de contrair doenças (INCA, 2018).  
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Julgado como a principal causa isolada evitável de adoecimento e de morte 

no mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde, é responsável por 63% das 

mortes atribuídas às doenças crônicas não transmissíveis “(85% dos óbitos por 

doença pulmonar obstrutiva crônica, 30% por diversos tipos de câncer, dentre eles 

pulmão, boca, laringe, faringe e esôfago,” 50% por doenças cerebrovasculares – 

angina, infarto e acidente vascular cerebral) (CUPPARI, 2015). 

Além de causar impactos diretos na saúde e qualidade de vida do indivíduo, o 

tabagismo gera perdas financeiras importante na gestão econômica da saúde. 

Segundo estudos, foram gastos 16 bilhões de reais, pelos sistemas públicos e 

privado por ano, apenas com a DPOC; já as doenças cardíacas despenderam 10,3 

bilhões de reais da receita (SILVA et al., 2014)  

O prejuízo nacional chega a casa dos 56,9 bilhões, sendo destes 39,4 bilhões 

com despesas médicas e o restante com custos indiretos relacionados à perda de 

produtividade devido por morte precoce ou incapacidade laboral (INCA, 2017). 

Com intuito de reduzir os diversos impactos causados pelo tabagismo, o 

Brasil, em 1989, implementou o Programa Nacional de Controle do Tabagismo 

(PNCT), composto por diversas medidas de controle do tabaco, tais como: proibição 

de descritores enganosos light, ultra light e regular; proibição da propaganda em 

todos os tipos de mídia; proibição de fumar em ambientes públicos e fechados; 

obrigatoriedade na implementação de avisos com imagens nos  maços de cigarros 

quanto as consequências em seu uso, e recentemente, política de aumento de 

impostos e preços dos produtos derivados do tabaco (OMS, 2013). 

Existe um documento, denominado de Convenção Quadro Para o Controle do 

Tabaco (CQCT), único tratado de saúde pública no mundo, desenvolvido pelos 

países membros da OMS para o enfrentamento da epidemia do tabaco. A partir 

deste documento, foi observada uma queda na prevalência do tabagismo, com 

redução de 20,1%, na população a partir dos 18 anos, dentre os anos de 1989 a 

2013 (INCA, 2017). 

Segundo Silva et al. (2016, p. 291): 

 

O viés da saúde não será suficientemente forte para banir o tabaco, 
que é uma droga produzida e distribuída de forma lícita, e, portanto, o 
tabagismo ainda irá perdurar neste século e provavelmente alcançará 
o século XXII. Fazem-se necessárias outras formas de atuar e 

reforçar a rede, o que possibilitará, para as gerações futuras, livrar-
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se desta praga da face da terra, além das políticas de controle e de 
educação. 

 

Segundo Cuppari (2015) 18,5% dos jovens entre 12 e 17 anos fumaram ao 

menos uma vez na vida. O início precoce do tabagismo é um preditor independente 

de dependência da nicotina e de outras drogas, elevando a probabilidade de jovens 

continuarem fumando na vida adulta.  

Segundo estudos, foi estimado que mais de 1,88 milhão de adolescentes nas 

idades alvo de 10 a 19 anos de idade experimentou o fumo, 250 mil já havia fumado 

com certa regularidade e 579 mil fumavam na época e havia elevado número de 

jovens sob o risco de desenvolverem dependência da nicotina (VINCHA; SANTOS; 

CERVATO-MANCUSO, 2017).   

Segundo estudo feito por Cuppari (2015) relacionado à nicotina como sendo 

fator de risco para muitas doenças crônicas não transmissíveis, os principais motivos 

para pessoas jovens se tornarem tabagistas estão representados na Figura 4.  

 

Figura 5 – Motivos pelos quais jovens se tornam tabagistas 

 

Fonte: CUPPARI (2015) 

 

Enfrenta-se, dessa forma, no Brasil, grandes desafios para “reduzir a iniciação 

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

adultos, principalmente os de baixa renda” (SILVA, et al., 2016, p .291). 
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5.2 Estratégias para o controle do tabagismo        

 

A prevenção continua sendo a melhora estratégia. Evitar que o jovem 

experimente o cigarro diminui as chances dele se tornar um tabagismo em 50%. A 

educação familiar com o apoio da escola e da equipe de saúde também reduz essa 

probabilidade. Assim, deve ser lembrado que a que a educação em saúde tem papel 

fundamental no processo de controle ao tabagismo. Pois, a equipe de saúde pode 

trabalhar com os indivíduos da comunidade em processo de conscientização e 

incentivo ao abandono do vício (SILVA, et al., 2016).  

Ainda segundo Silva et al. (2016), o programa de tratamento para os 

tabagistas é de suma importância para as estratégias de controle. Para o 

planejamento de ações voltadas para o tratamento, é essencial considerar a 

realidade em que o paciente vive, como perfil sociocultural, seus aspectos 

comportamentais, suas condições de saúde/doença, outras dependências e 

motivação para o uso do tabaco e o grau de interesse/ motivação em se livrar o 

vício. A partir destes conhecimentos é possível definir um programa individualizado e 

separar grupos que possuem o mesmo perfil. Desta forma, o trabalho com equipe 

multidisciplinar terá melhores resultados.  

Educação em saúde é considerada importante ferramenta da promoção em 

saúde, que necessita de uma combinação de apoios educacionais e ambientais que 

objetiva atingir ações e condições de vida conducentes à saúde (SALSI et al., 2013).   

No que diz respeito à educação em saúde, a inserção de grupos operativos 

nas unidades de atendimento tem contribuído muito para a implantação de medidas 

de prevenção e de tratamento para os usuários de tabaco. As atividades grupais 

corroboram com a aplicação da “abordagem cognitivo-comportamental na 

concretização da mudança de comportamento relacionada à dependência nicotínica” 

(SALSI et al., 2013 p. 14).    

Várias pesquisas relatam experiências positivas e destacam a importância da 

participação em grupos de apoio por indivíduos tabagistas que enfrentaram o 

desafio de parar de fumar, dividindo e compartilhando sentimentos e conquistas, 

especialmente no cenário da atenção primária à saúde (SILVA, et al., 2016).  

Segundo Lucchese et al. (2013, p. 4): 

 
O contexto do tabagismo é complexo e permeado de múltiplos 
fatores. Assim, faz-se necessário que as ações dirigidas a esse 
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problema considere seus determinantes sociais, políticos e 
econômicos, além das suas dimensões quanto às condições que 
levam a pessoa a fazer uso do tabaco, os processos de dependência 
nicotínica, bem como a motivação para o abandono e os fatores que 
os mantém em abstinência.  

 

Desta forma, o grupo “é uma modalidade de cuidado coletivo oferecido à 

população e tem se tornado frequente nos serviços de saúde, devido ao seu 

reconhecimento enquanto prática de educação em saúde” (TORRES, 2015, P. 19).  

É neste momento que o grupo tem aa oportunidade de relatar seus problemas 

e as dificuldades enfrentadas durante as tentativas de abandonar o tabaco. Além de 

questões que envolvem o sentimento de culpa de estar fazendo uso desta 

substância, o paciente ainda se vê a mercê do vício, se tornando escravo de si 

mesmo e não tendo controle das suas decisões, já que as crises de abstinência, 

muitas vezes, o faz voltar ao vício sempre que necessário. O cuidado em grupo 

envolve, a partir de relações interpessoais, a constituição de subjetividade e do 

psiquismo, a elaboração do conhecimento e a aprendizagem em saúde, dando apoio 

e renovando sempre a necessidade de mudanças de comportamento e estilo de vida 

(TORRES, 2015). 

 

5.3 Educação em Saúde 

  

Educação em saúde é considerada importante ferramenta da promoção em 

saúde, que necessita de uma combinação de apoios educacionais e ambientais que  

objetiva atingir ações e condições de vida conducentes à saúde (SALSI et al., 

2013).   

Ainda segundo Salsi et al (2013), para que a promoção da saúde 

efetivamente ocorra com a instrumentalização da educação em saúde, além da 

compreensão da temática, dos conceitos e dos aspectos que ela abrange, é 

imprescindível a associação dessa prática à comunicação, informação, educação e 

escuta qualificada. 

Para Janini, Bessler e Vargas (2015), a educação possui importância inegável 

para a promoção da saúde, sendo utilizada como veículo transformador de práticas 

e comportamentos individuais, e no desenvolvimento da autonomia e da qualidade 

de vida do usuário. 
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O processo de comunicação é uma das ferramentas mais importantes na 

educação em saúde. A comunicação perpassa todas as práticas e ações, a qual 

inclui principalmente elementos de educação, persuasão, mobilização da opinião 

pública e participação social. A informação tem por base ajudar na escolha de 

comportamentos, na prevenção de doenças, no desenvolvimento de uma cultura de 

saúde e na democratização das informações (SALSI et al., 2013).  

Diante das transformações de paradigma sanitário, a educação em saúde 

passa a adquirir nova configuração, no sentido de atender aos princípios 

subjacentes à promoção da saúde, no que diz respeito a mudanças de 

comportamentos e a melhora na saúde da população. Assim, exigem-se mudanças 

desde a organização dessas práticas ao modelo de educação em saúde a ser 

aplicado (BEZERRA et al.,2014). 

De acordo com Bezerra et al (2014), é importante sublinhar que não basta 

abrir espaço para se promover saúde, é necessário que esse espaço permita 

desenvolver nos usuários a importância sobre a corresponsabilidade nessas práticas 

de promoção da saúde, sendo necessária a participação deste na mobilização, 

capacitação e desenvolvimento de aprendizagem de habilidades individuais e 

sociais para lidar com os processos de saúde-doença.  

No que diz respeito à educação em saúde, a inserção de grupos operativos 

nas unidades de atendimento tem contribuído muito para a implantação de medidas 

de prevenção e de tratamento para os usuários de tabaco. As atividades grupais 

corroboram com a aplicação da abordagem cognitivo-comportamental na 

concretização da mudança de comportamento relacionada à dependência nicotínica 

(LUCCHESE et al, 2013).  

Várias pesquisas relatam experiências positivas e destacam a importância da 

participação em grupos de apoio por indivíduos tabagistas que enfrentaram o 

desafio de parar de fumar, dividindo e compartilhando sentimentos e conquistas, 

especialmente no cenário da atenção primária à saúde (LUCCHESE et al, 2013).  

Segundo Lucchese et al (2013, p. 4): 

 
O contexto do tabagismo é complexo e permeado de múltiplos 
fatores. Assim, faz-se necessário que as ações dirigidas a esse 
problema considere seus determinantes sociais, políticos e 
econômicos, além das suas dimensões quanto às condições que 
levam a pessoa a fazer uso do tabaco, os processos de dependência 
nicotínica, bem como a motivação para o abandono e os fatores que 
os mantém em abstinência.  
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Desta forma, o grupo é uma modalidade de cuidado coletivo oferecido à 

população e tem se tornado frequente nos serviços de saúde, devido ao seu 

reconhecimento enquanto prática de educação em saúde. É neste momento que o 

grupo tem aa oportunidade de relatar seus problemas e as dificuldades enfrentadas 

durante as tentativas de abandonar o tabaco. Além de questões que envolvem o 

sentimento de culpa de estar fazendo uso desta substância, o paciente ainda se vê a 

mercê do vício, se tornando escravo de si mesmo e não tendo controle das suas 

decisões, já que as crises de abstinência, muitas vezes, o faz voltar ao vício sempre 

que necessário. O cuidado em grupo envolve, a partir de relações interpessoais, a 

constituição de subjetividade e do psiquismo, a elaboração do conhecimento e a 

aprendizagem em saúde, dando apoio e renovando sempre a necessidade de 

mudanças de comportamento e estilo de vida (AFONSO; PEREIRA, 2013). 

Segundo Vincha, Santos e Cervato-Mancuso (2017, p. 9): 

 
A promoção da saúde tem, entre seus objetivos, o estímulo da 
autonomia em saúde, transversalizada nas experiências cotidianas, 
singulares e subjetivas, que são potencializadas no conviver e no 
aprender com o outro. 

 

Para os autores acima, o conviver e aprender com o outro em situações que 

envolvem mudanças comportamentais é de extrema importância, porque é neste 

momento que o tabagista se depara com pessoas iguais a ele, que está passando 

pelos mesmos problemas e mesmas dificuldades na busca por se livrar do tabaco. O 

maior problema é que a maioria das pessoas que procuram as unidades de 

atendimento e frequentam grupos de tabagistas já estão com alguma comorbidade 

que os obriga a deixar o tabago em prol de qualidade de vida com a prevenção de 

agravos, o que os deixa ainda mis vulneráveis e necessitados deste momento de 

convivência e de aprendizado. 
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6 PLANO DE INTERVENÇÃO 

 

Este plano de intervenção se refere ao problema priorizado “alta prevalência 

de tabagistas”, 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 dois primeiros passos foram abordados na introdução. 

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

selecionada como “nós crítico”, requer um quadro de operações, onde estão 

contidas nas colunas referentes: as ações, título do projeto, os resultados 

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

das operações (estruturais, cognitivos, financeiros e políticos). Controle dos recursos 

críticos - ações estratégicas, Acompanhamento do plano - responsáveis e prazos, 

Gestão do plano: monitoramento e avaliação das ações. Estas ações aplicam-se à 

metodologia do Planejamento Estratégico Simplificado utilizado para a detecção dos 

problemas (FARIA: CAMPOS; SANTOS, 2017).  

 

6.1 Descrição do problema selecionado (terceiro passo) 

 

No PSF II – Alírio Ribeiro em Rio Novo – Minas Gerais tem alta prevalência 

de tabagistas. Nesta comunidade os indivíduos que fazem uso de tabaco iniciam-se 

nesta prática muito cedo, segundo dados da unidade de saúde, a faixa etária de 

tabagistas é de 12 a 45 anos de idade e tem como principais fatores de risco o 

ambiente familiar, a falta de informação quanto os perigos do tabaco, a falta de 

campanhas nas escolas para o combate ao fumo, falta de investimentos na 

prevenção do tabagismo; o meio social onde vivem e a influência de amigos. Por 

causa do alto índice de tabagistas no município, alguns problemas de saúde ligados 

ao uso do tabaco foram encontrados, o que pode ser explicado no tópico seguinte. 

 

6.2 Explicação do problema selecionado (quarto passo)  

 

No PSF II de Rio Novo, 32% da população atendida é tabagista. Destes, 12% 

possuem doenças respiratórias, incluindo DPOC; 18% são hipertensos; 5% são 

diabéticos; 15% possuem doenças cardiovasculares; 8% são obesos; 12% estão em 

alto risco para as doenças cardiovasculares; 4% usam outros tipos de drogas 

https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/SANTOS,%20Max%20Andr%C3%A9%20dos/1010
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(ilícitas); 11% são pacientes do sexo feminino, sendo que 2% delas estão grávidas; 

3% sofrem de bronquite crônica; 6% são sedentários e 4% possuem alimentação 

inadequada. 85% dos tabagistas não aderiram ao tratamento, sendo que 74% 

destes que não aderiram ao tratamento, não mudaram também o estilo de vida, 

como prática de atividade física e mudanças nos hábitos alimentares (PSF II, Rio 

Novo, 2020). 

Diante deste quadro, percebe-se a necessidade de ações, principalmente 

preventivas como educação em saúde; formação de grupos operativos de 

tabagistas; acompanhamento por equipe multidisciplinar, com o intuito de prevenir 

novos casos e, promover estratégias para reduzir o número de casos já existentes, 

como também, evitar aparecimento de doenças como câncer, DPOC, doenças 

cardiovasculares ente outras. 

Diante de números tão alarmantes, ficou clara a necessidade de intervenção 

por parte da equipe de saúde para tentar amenizar a situação diminuindo o número 

de tabagistas e também o número de complicações e riscos para outras doenças. 

 

6.3 Seleção dos nós críticos (quinto passo)  

 

Para o planejamento de ações voltadas para a prevenção e redução do 

número de pessoas tabagistas no PSF II em Rio Novo alguns nós críticos foram 

encontrados como: 

• O vício dificulta o abandono do tabaco; 

• Iniciação precoce ao fumo no meio familiar; 

• Baixo nível de informação dos tabagistas quantos aos efeitos do tabaco e 

perigos para a saúde; 

• Processo de trabalho da ESF inadequado para o enfrentamento do problema. 

 

6.4 Desenho das operações  

 

Os passos sexto a décimo são apresentados nos quadros seguintes, 

separadamente para cada nó crítico. 
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Fonte: autoria própria (2020) 

 

Quadro 3 - Desenho das operações sobre o “nó crítico 1” o vício dificulta o 
abandono do tabaco relacionado ao problema “alta prevalência de tabagistas”, 
na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da Família Verde, da 
Unidade de Saúde ESF II – Alírio Ribeiro do município de Rio Novo, M.G. 2020 

Nó crítico 1 O vício dificulta o abandono do tabaco. 
 

6º passo: Operação 
(operações)  

Formação de grupo operativo para discussão dos problemas 
relacionados ao tabagismo; palestras e cursos na unidade e 
nas escolas para combater o uso do tabaco e outras drogas; 
acompanhamento de pacientes em tratamento contra o 
tabagismo; visitas domiciliares para verificar a evolução do 
tratamento. 

6º passo: Projeto Grupo de tabagismo. 

6º passo: Resultados 
esperados 

Reduzir o índice de tabagismo na população em 50% em 
seis meses. 

6º passo: Produtos 
esperados 

Implementar grupo de tabagismo na UAPS podendo fornecer 
medicações que auxiliam no abandono do tabagismo e fazer 
encaminhamento ao psicólogo se necessário. 

6º passo: Recursos 
necessários 

Cognitivo: informações sobre as estratégias para condução 
do grupo;  
Financeiro: Verbas para cursos e atividades educativas; 
verbas para medicamentos e panfletos com instruções e 
campanhas contra o fumo; 
Político: Conseguir espaço para as palestras; mobilização 
para as campanhas contra o fumo na unidade e nas escolas; 
conseguir aprovação do projeto para implantação das ações. 

7º passo: Viabilidade do 
plano - recursos críticos  
 

Cognitivo: Adesão da equipe de saúde para o processo 
educativo em saúde para a população adulta e idosa. 
Político: Conseguir espaço para as palestras; aprovação do 
projeto. 
Financeiro: Liberação da verba para as ações contidas neste 
projeto. 

8º passo: Controle dos 
recursos críticos - ações 
estratégicas 

Secretário Municipal de Saúde (motivação favorável) 
Secretário Municipal de Educação (motivação favorável); 
Diretor das UBS (motivação favorável). 
Medico e enfermeira 
Reuniões com toda a equipe de saúde e reuniões com o 
secretário de saúde para demonstrar o problema detectado e 
as ações que podem levar a resultados positivos. 

9º passo; 
Acompanhamento do 
plano - responsáveis e 
prazos 

Médico, enfermeira. 
Dois meses para o início das atividades e seis meses para 
finalizar. 

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

Reuniões quinzenalmente para avaliar todas as ações da 
quinzena e os resultados alcançados; Planejamento de 
novas ações para a próxima quinzena; avaliação dos 
recursos utilizados; reunião com a direção das escolas para 
verificar os resultados após palestras e campanhas contra o 
uso de tabaco e outras drogas. 
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Fonte: Autoria própria (2020) 

Quadro 4 - Desenho das operações sobre o “nó crítico 2” Iniciação precoce ao 

fumo no meio familiar relacionado ao problema “alta prevalência de tabagistas 

na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da Família Verde, da 

Unidade de Saúde ESF II – Alírio Ribeiro do município de Rio Novo, M. G. 2020 

Nó crítico 2 Iniciação precoce ao fumo no meio familiar. 

6º passo: operação 
(operações)  
  

Enviar equipe de saúde ás escolas para palestras sobre os 
perigos do tabagismo; promover campanhas contra o tabagismo 
entre jovens e adultos; formar grupos operativos com a 
participação dos pais e/ou responsáveis para promover a 
cessação do tabaco; fazer visitas domiciliares com proposta de 
divulgar campanhas contra o tabagismo. 

6º passo: projeto Educação na escola 

6º passo: resultados 
esperados 

Diminuir o início do tabagismo em 40% dos escolares menores 
de 14 anos nos primeiros seis meses. 

6º passo: produtos 
esperados 

Palestras educativas em parceria com a rede municipal de ensino 
local; Parceria com o centro religioso local abordando o assunto 
durante os momentos de ensino 

6º passo: recursos 
necessários 

Cognitivo: informações sobre as estratégias para condução do 
grupo; informações para o grupo- alvo com objetivos de sanar 
parte do problema. 
Financeiro: Verbas para cursos e atividades educativas; verbas 
para medicamentos e panfletos com instruções e campanhas 
contra o fumo; verbas para pagar palestrantes; 
Político: Conseguir espaço para as palestras; mobilização para as 
campanhas contra o fumo na unidade de saúde e nas escolas; 
conseguir aprovação do projeto para implantação das ações; 
conseguir autorização para palestras nas escolas. 

7º passo: viabilidade 
do plano - recursos 
críticos  
 

Cognitivo: Adesão da equipe de saúde para o processo educativo 
em saúde para a população adulta e idosa e adolescentes 
Político: Conseguir espaço para as palestras; aprovação do 
projeto. 
Financeiro: Liberação da verba para as ações contidas neste 
projeto. 

8º passo: controle dos 
recursos críticos - 
ações estratégicas 

Secretário Municipal de Saúde (motivação favorável) 
Secretário Municipal de Educação (motivação favorável); 
Diretor das UBS (motivação favorável). 
Reuniões com toda a equipe de saúde; reuniões com o secretário 
de saúde; formação de grupos operativos para se trabalhar o 
problema em conjunto. 

9º passo; 
acompanhamento do 
plano - responsáveis e 
prazos 

Médico, enfermeiro, Técnicos de enfermagem. Dois meses para o 
início das atividades e seis meses para finalizar.  

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

Reuniões quinzenalmente para avaliar todas as ações da 
quinzena e os resultados alcançados; Planejamento de novas 
ações para a próxima quinzena; avaliação dos recursos 
utilizados; reunião com a direção das escolas para verificar os 
resultados após palestras e campanhas contra o uso de tabaco e 
outras drogas. 
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Fonte: Autoria própria, (2020) 

 
 
 

Quadro 5 - Desenho das operações sobre o “nó crítico 3” baixo nível  de 

informação dos tabagistas quantos aos efeitos do tabaco e perigos para a saúde 

relacionado ao problema “alta prevalência de tabagistas” na população sob 

responsabilidade da Equipe de Saúde da Família Verde, da Unidade de Saúde 

ESF II – Alírio Ribeiro do município de Rio Novo, M. G.2020 

Nó crítico 3 Baixo nível de informação dos tabagistas quantos aos 
efeitos do tabaco e perigos para a saúde. 

6º passo: operação 
(operações)  

Promover informações na sala de espera sobre os efeitos do 
tabaco e perigos à saúde; falar da importância do tratamento para 
tabagistas; informar aos pacientes que o tabaco favorece o 
aparecimento de outras doenças; informar aos usuários da 
importância da educação no lar para o combate ao tabagismo. 

6º passo: projeto Sala de espera 

6º passo: resultados 
esperados 

População mais informada sobre os malefícios do uso de tabaco; 
redução do número de tabagistas; jovens conscientes quanto aos 
perigos do tabaco. 

6º passo: produtos esperados Implementar momentos de sala de espera na UAPS com 
palestras informativas sobre o assunto; panfletagem através das 
visitas domiciliares dos ACS. 

6º passo: recursos 
necessários 

Cognitivo: informações sobre as estratégias para condução do 
grupo; informações para o grupo- alvo com objetivos de sanar 
parte do problema. 
Financeiro: Verbas para cursos e atividades educativas; verbas 
para medicamentos e panfletos com instruções e campanhas 
contra o fumo; verbas para pagar palestrantes; 
Político: Conseguir espaço para as palestras; mobilização para as 
campanhas contra o fumo na unidade de saúde e nas escolas; 
conseguir aprovação do projeto para implantação das ações; 
conseguir autorização para palestras nas escolas. 

7º passo: viabilidade do plano 
- recursos críticos  
 

Cognitivo: Adesão da equipe de saúde para o processo educativo 
em saúde para a população adulta e idosa. 
Político: Conseguir espaço para as palestras; aprovação do 
projeto. 
Financeiro: Liberação da verba para as ações contidas neste 
projeto. 

8º passo: controle dos 
recursos críticos - ações 
estratégicas 

Secretário Municipal de Saúde (motivação favorável) 
Secretário Municipal de Educação (motivação favorável); 
Diretor das UBS (motivação favorável). 
Reuniões com toda a equipe de saúde; reuniões com o secretário 
de saúde; reuniões com a associação da comunidade; formação 
de grupos operativos para se trabalhar o problema em conjunto. 

9º passo; acompanhamento 
do plano - responsáveis e 
prazos 

Médicos/ Enfermeiros/ Técnicos de Enfermagem e agentes 
comunitários. 
Dois meses para o início das atividades e seis meses para 
finalizar as estratégias. 

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

Reuniões quinzenalmente para avaliar todas as ações da 
quinzena e os resultados alcançados; Planejamento de novas 
ações para a próxima quinzena; avaliação dos recursos utilizados; 
reunião com a direção das escolas para verificar os resultados 
após palestras e campanhas contra o uso de tabaco e outras 
drogas. 
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Fonte: Autoria própria (2020) 

Quadro 6 - Desenho das operações sobre o “nó crítico 4” relacionado ao 

problema  processo de trabalho da ESF inadequado para o enfrentamento do 

problema. “alta prevalência de tabagistas na população sob responsabilidade 

da Equipe de Saúde da Família Verde, da Unidade de Saúde ESF II – Alírio 

Ribeiro do município de Rio Novo, estado de Minas Gerais, 2020. 

Nó crítico 4 Processo de trabalho da ESF inadequado para o 
enfrentamento do problema.  

6º passo: operação 
(operações)  

Proporcionar cursos para capacitação da equipe de saúde; 
incentivar a educação continuada; implantar a avaliação de 
desempenho para toda a equipe de saúde como forma de 
incentivo;  

6º passo: projeto Educação continuada 

6º passo: resultados 
esperados 

Melhoria da estratégia de acolhimento ao usuário de 
tabaco; reeducação para redução dos estigmas; adesão 
dos funcionários da equipe de saúde às campanhas e 
cursos propostos; melhoria do atendimento e abordagem 
sobre o tabagismo; compreensão da equipe sobre o vício 
do tabaco como um fator de risco para várias outras 
doenças. 

6º passo: produtos 
esperados 

Capacitação continuada dos recursos humanos; protocolo 
de ação contra tabagismo para as unidades; palestras e 
cursos para educação continuada. 

6º passo: recursos 
necessários 

Cognitivo: Utilizar o material disponível do Ministério de 
Saúde. 
Financeiro: Solicitar a Secretaria de Saúde cursos e 
atividades educativas;  
Político: conseguir autorização para investir em cursos de 
capacitação para toda a equipe de saúde. 

7º passo: viabilidade do 
plano - recursos críticos  
 

Cognitivo: Adesão da equipe de saúde para o processo 
educativo em saúde; 
Político: Conseguir espaço para as palestras; conseguir 
vagas nos cursos e autorização para a equipe participar. 
Financeiro:  Solicitar a Secretaria de Saúde.  

8º passo: controle dos 
recursos críticos - ações 
estratégicas 

Secretário Municipal de Saúde (motivação favorável) 
Secretário Municipal de Educação (motivação favorável); 
Diretor das UBS (motivação favorável). 
Reuniões com toda a equipe de saúde; reuniões com o 
secretário de saúde; reuniões com a associação da 
comunidade; formação de grupos operativos para se 
trabalhar o problema em conjunto. 

9º passo; acompanhamento 
do plano - responsáveis e 
prazos 

Médicos/ Enfermeiros/ Técnicos de Enfermagem e agentes 
comunitários. 
Dois meses para o início das atividades e seis meses para 
finalizar as estratégias. 

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

Reuniões quinzenalmente para avaliar todas as ações da 
quinzena e os resultados alcançados; Planejamento de 
novas ações para a próxima quinzena; avaliação dos 
recursos utilizados; reunião com a direção das escolas para 
verificar os resultados após palestras e campanhas contra o 
uso de tabaco e outras drogas. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O município de Rio Novo se encontra, atualmente, em situação de 

desequilíbrio orçamentário, mas mesmo assim, tem investido na saúde da população 

e em ações preventivas doenças.  

Não obstante, o caráter prático e de pouca complexidade técnica das ações 

torna-as factível no âmbito da atenção primária e da ESF, sendo possível, através do 

forte vínculo estabelecido com a comunidade e com o sistema educacional local, 

tornar a proposta fundamentada nas atividades da unidade de saúde, com 

perpetuação do trabalho.  

Resultados importantes podem ser alcançados com o comprometimento da 

equipe de saúde em colocar em prática ações voltadas para a educação da 

população com o intuito de reduzir a alta prevalência de tabagista na unidade, já que 

este problema ocorre ainda na adolescência, momento frágil de formação da 

personalidade do indivíduo, e que, na fase adulta pode apresentar comorbidades 

consequentes do ato de fumar. O processo educativo, principalmente com a 

formação de grupo operativo pode reduzir a morbimortalidade da população.   

Este estudo foi de grande importância para o meu aprendizado, 

principalmente, pelo fato de que o tabagismo é um fator de risco, que associado a 

outros pode levar a várias doenças e o processo de prevenção primária destas 

doenças se inicia com a redução dos fatores de risco como, por exemplo, a redução 

do tabagismo.  

Como profissional de saúde, espero conseguir passar para a minha equipe 

todos os conhecimentos adquiridos com este trabalho em relação ao processo de 

educação em saúde e o quanto este processo é importante para mudanças 

comportamentais da comunidade.  
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