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RESUMO 
 
 

 

O tabagismo constitui-se um problema de saúde pública no Brasil. O problema 
prioritário deste trabalho consiste no elevado número de pessoas tabagistas na área 
adscrita à ESF Vitoriano Veloso. O objetivo da proposta consiste em elaborar um 
plano de intervenção com o intuito de prevenir e combater o tabagismo na 
comunidade rural de Vitoriano Veloso na cidade de Prados – MG.  Foi realizado o 
Planejamento Estratégico Situacional e revisão de literatura na Biblioteca Virtual de 
Saúde (BVS) e Scientific Eletronic Library On Line (SciELO), utilizando os 
descritores: estratégia saúde da família, sistema único de saúde e tabagismo. 
Acredita-se que a intervenção proposta favorecerá o conhecimento acerca dessa 
temática e estimulará a participação dos usuários no programa de tratamento do 
tabagismo, potencializando a cessação dessa prática e melhorando a qualidade de 
vida da população. 

 

 
Descritores: Estratégia Saúde da Família. Sistema Único de Saúde.  Tabagismo. 
 
 
 
 



 

ABSTRACT 
 

 
Exposed smoking is a public health problem in Brazil. The priority problem of this 
work is a large number of smokers in the area of ESF Vitoriano Velosoenrollment. 
The purpose of the proposal is to develop an intervention plan to prevent and combat 
smoking in the rural community of Vitoriano Veloso in the city of Prados - MG. The 
Situational Strategic Planning and Literature Review of the Virtual Health Library 
(VHL) and the On-line Scientific Electronic Library (SciELO) were performed using 
the following descriptors: family health strategy, single health system and smoking. It 
is believed that the proposed intervention favors or knowledge about this theme and 
encourage the participation of users in the smoking treatment program, enhancing 
the interruption of this practice and improving the quality of life of the population. 
 
 
Descriptors: Family Health Strategy. Unified Health System . Tobacco Use Disorder.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Aspectos gerais do município 

A cidade mineira de Prados possui 9.031 habitantes distribuídos em uma área 

territorial de 264,115 km2 (BRASIL, 2019). O município que faz parte do circuito 

turístico da rota dos Inconfidentes e é muito famoso por seu artesanato de alta 

qualidade, principalmente no distrito Vitoriano Veloso, conhecido como Bichinhos 

que recebe centenas de pessoas diariamente. 

O município originário do ano de 1704 quando, atraídos pelo ouro, 

representantes da família Prado, vindos de Taubaté-SP, chegaram a essa região 

denominada “Ponta do Morro”. Com o empobrecimento das minas de ouro, houve 

uma alternância das atividades, surgindo os primeiros sesmeiros da região e mais 

tarde teve início o desenvolvimento urbano do local. O fato do lugar ter sido 

passagem de boiadas e tropas muito contribuiu para o desenvolvimento da 

localidade. Em 15 de abril de 1890, o arraial foi elevado à vila e, dois anos depois, a 

vila foi elevada à cidade. O município sempre integrou a rota dos turistas que 

transitam pelo circuito turístico Trilha dos Inconfidentes (PORTAL DO PRADENSE, 

2019). 

A cidade possui forte relação com artesanato, em especial madeira e ferro, e a 

indústria de calçados em couro movimentando a economia local. Além disso, a 

população é muito religiosa, sendo assim, festivais religiosos estão presentes 

durante todo ano. Na área de saúde, a cidade fica a 27km da sede da microrregião. 

Além do artesanato, que gera emprego para muitos pradenses, a cidade possui 

duas indústrias importantes para economia do município, que é a Marluvas 

(aproximadamente 415 funcionários) e Granja Atalaia (aproximadamente 712 

trabalhadores) (PORTAL DO PRADENSE, 2019). 

  Prados conta hoje com três equipes de estratégia de saúde da família (ESF), 

sendo duas urbanas e uma rural, cobrindo quase 100% da população local. Um 

desafio nesse aspecto é a grande rotatividade de profissionais de saúde, 

especialmente médicos. Com relação à educação, o município possui a maior parte 

de crianças e adolescentes nas escolas. Entretanto, uma minoria de jovens adultos 

cursa ensino superior. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Trilha_dos_Inconfidentes


 

1.2 O sistema municipal de saúde 

 
A história da saúde de Prados tem seu ponto inicial na criação da Santa Casa de 

Caridade de Prados, em 1917, que inicialmente funcionava em uma casa cedida por 

um cidadão pradense e em 1948 inaugurou sede própria. Em meados de 1988, 

ocorreram os primeiros passos para a municipalização da saúde e em seguida foram 

implementadas as Unidades Básicas de Saúde (UBS).  

De acordo com dados disponíveis em Minas Gerais (2019), as redes de saúde 

da cidade são: três Unidades Básicas de Saúde (UBS), cada uma abrigando uma 

equipe de Saúde da Família. O município conta com cobertura de quase 100% do 

Programa de Saúde da Família e do Núcleo Ampliado de  Saúde da Família e 

Atenção Básica (NASF- AB). Possui seis pontos de apoio atenção básica á saúde na 

Zona Rural (Carandaizinho, Pitangueiras, Estação, Coqueiro, Atalaia e Sítio). 

Prados conta apenas com um Ginecologista e Obstetra do município, além 

disso, conta com o consórcio de saúde CISVER. Este possui especialistas nas áreas 

de cardiologia, endoscopia, cintilografia, cirurgia geral, cirurgia pediátrica, 

colonoscopia, dermatologia, ecocardiograma, eletroencefalograma, endocrinologia, 

oftalmologia, holter 24 h, ortopedia, otorrinolaringologia, exames de maior 

complexidade, e urologia. 

Em relação às urgências e emergências, o município conta com a Santa Casa 

local e as unidades do Serviço de Assistência Médica de Urgência (SAMU) de 

municípios vizinhos, como Barroso, Tiradentes e São João del Rei. Não existe uma 

base do SAMU no município. O único hospital da cidade é a Santa Casa, porém, 

esta não consegue suprir a demanda, encaminhando sempre pacientes às UBS do 

município.  

Em relação a exames complementares, são realizados no município 

ultrassonografia e radiografia, na Santa Casa e exames laboratoriais no laboratório 

local. Há a Farmácia de Minas, responsável pela distribuição dos medicamentos. 

Além disso, possui um funcionário responsável pela vigilância da saúde. 

O transporte local é falho, não respeitam horários e visitas domiciliares 

agendadas, porém, levam os pacientes para hemodiálise e consultas médicas em 

outros municípios. Trabalhamos com prontuário eletrônico, no qual os usuários são 

cadastrados somente se possuírem cartão de identificação dos usuários do SUS. 

O maior problema no sistema de saúde local é a falta de planejamento e 



 

organização. Medidas são sempre tomadas à base do imediatismo, sendo que 

muitas vezes não conseguimos conversar com a Secretaria de Saúde e expressar 

condições de melhora para as UBS’s. Eles trabalham com ações corretivas, sempre 

resolvendo os problemas que dão errado e não com ações preventivas que visam 

melhorar o atendimento ao público.Desde que ingressei na equipe, há quatro meses, 

tentamos agendar uma reunião com o gestor em nossa unidade, para explicar sobre 

assuntos que deixam a população insatisfeita, entretanto, este está sempre 

indisponível, desmarcando as reuniões em cima da hora. Sendo assim, temos 

dificuldade de fazer planejamentos e projetos, pois não podemos contar com o apoio 

da secretaria de saúde. Outro grande problema enfrentado pela equipe é a 

indisponibilidade de veículo no local. Por sermos uma equipe rural, as residências 

são distantes umas das outras, necessitando de carro para a realização de visitas 

domiciliares e curativos, e, como a prefeitura não disponibiliza esses veículos, 

muitas vezes deixamos de fazer essas atividades por impossibilidade de chegarmos 

ao local. Os carros agendados, quando vem à unidade sempre estão atrasados, 

atrasando também as consultas nas áreas rurais. 
 

 
1.3 Aspectos da comunidade 

O Distrito Vitoriano Veloso - mais conhecido como Bichinho é o ponto turístico 

mais visitado do município, com grande diversidade de artesanatos, móveis rústicos, 

telas, bordados, esculturas e adornos em geral. O histórico vilarejo fica a apenas oito 

km de Tiradentes, com acesso por uma estrada de terra que proporciona um visual 

encantador dos contornos da Serra de São José (PORTAL DO PRADENSE, 2019). 

A estrutura de saneamento básico na comunidade é considerada boa, 

possuindo apenas algumas residências com fossa. A maioria das residências possui 

abastecimento público de água, no entanto, a água não é tratada. Em Vitoriano 

Veloso há uma ESF e não possui Equipe de Saúde Bucal. A população possui 

hábitos tipicamente rurais, apreciando festividades locais e religiosas, como a 

Semana Santa e o dia da padroeira local.   

Todos os bairros da comunidade contam com coleta de lixo duas vezes por 

semana, e o lixo, em sua maioria, é direcionado para a central de reciclagem do 

município. A rede de esgoto e abastecimento de água é feita pela COPASA na 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Vitoriano_Veloso


 

maioria da cidade, e em alguns pontos rurais ainda são encontradas fossas sépticas 

e rudimentares (BRASIL, 2018). 

A comunidade de Vitoriano Veloso conta com uma escola, que vai até o quinto 

ano do ensino fundamental. Possui duas igrejas católicas, que funcionam apenas 

nos finais de semana e dias santos e duas igrejas evangélicas. Por ser um ponto 

turístico, a comunidade conta com opções de lazer relacionadas a bares, cafés, 

restaurantes e o principal atrativo é a Casa Torta, a qual conta com várias opções de 

entretenimento infantil, todas pagas. Possui uma academia particular e uma pública. 

A comunidade não possui Organizações Não Governamentais (ONG´s), creches, 

sindicatos e associação de moradores. 

 

1.4 A Unidade Básica de Saúde Vitoriano Veloso 

 
A Unidade de Saúde da Equipe de Vitoriano Veloso foi inaugurada há cerca 

de 10 anos e está situada no centro da comunidade, ao lado da Igreja principal, 

sendo um fácil acesso à população. É uma casa antiga que foi adaptada para ser 

uma Unidade de Saúde. Pode-se dizer que o local tem tamanho adequado para 

cobrir toda a população, entretanto muitos consultórios são inutilizados devido à falta 

de equipe de saúde bucal e aos membros do NASF  estarem presentes apenas um 

dia da semana, excetuando a fisioterapeuta, que está presente às segundas e 

quartas. 

A área da recepção é ampla, com diversas cadeiras, incluindo uma televisão, 

sendo que esta não fica ligada, de modo que não atrapalha as consultas 

profissionais. Funcionamos com horários agendados, portanto, dificilmente a 

recepção fica cheia. 

A unidade possui uma sala de reuniões com mesa de oito lugares e um 

computador ao lado, as reuniões de equipe são realizadas mensalmente neste local. 

As reuniões com a comunidade também são realizadas nesta sala, devido ao amplo 

espaço que a mesma possui. 

A população possui um enorme carinho com a Unidade, pois esta é um lugar 

muito agradável de permanecer, sendo espaçosa, confortável e arejada. Possuímos 

um consultório exclusivamente ginecológico, para que a mulher seja respeitada 

quanto à sua privacidade. 



 

 
 
1.5 A Equipe de Saúde da Família Vitoriano Veloso 
 

A Equipe é composta por dois técnicos de enfermagem, duas agentes 

comunitárias de saúde (ACS), um médico e um enfermeiro.  

 

1.6 O funcionamento da Unidade de Saúde da Equipe Vitoriano Veloso 

 
A Unidade de Saúde funciona no horário diurno, e, para tanto, é necessário o 

apoio dos ACS, que se revezam durante a semana, segundo uma escala, em 

atividades relacionadas à assistência, como recepção e arquivo, sempre que o 

auxiliar de enfermagem ou o enfermeiro estão presentes na Unidade. O atendimento 

médico é agendado no dia anterior à consulta e ocorre apenas em dois dias da 

semana, pois nos outros dias o médico se desloca para outras áreas rurais. Isso 

gera insatisfação por parte da comunidade, pois a demanda sempre é maior do que 

a quantidade de consultas disponíveis. Esse assunto já foi abordado com a atual 

gestão, que não se mostrou disposta a resolver o problema. 
 

1.7 O dia a dia da equipe Vitoriano Veloso 

A maioria dos atendimentos da equipe está relacionada ao atendimento de 

demanda espontânea, além dos atendimentos de saúde mental, hipertensos e 

diabéticos, puericultura e controle do câncer de mama e de colo uterino. Os 

atendimentos de pré-natal são realizados pelo ginecologista contratado pela 

prefeitura local. A equipe está com planos de iniciar um grupo para tabagistas, 

entretanto, é necessário um preparo solicitado pela gestão que ainda não foi feito. 

As visitas médicas domiciliares são realizadas apenas quando solicitadas pelos 

moradores, devido à precariedade de horários. 

 

 

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

passo) 

 
O diagnóstico situacional é o primeiro passo para a construção de um plano 

de ação (FARIA; CAMPOS; SANTOS, 2018). Sendo assim, após a discussão com a 



 

equipe de saúde da UBS Vitoriano Veloso, podemos identificar alguns problemas 

enfrentados pela população da sua área de abrangência. 

A comunidade enfrenta problemas como desemprego, ficando em sua maioria 

dependentes de empregos autônomos, baseados, principalmente, no artesanato 

local. Quanto ao sistema local de saúde, há precariedade em diversos serviços 

ofertados, como falta de especialistas, existe uma falta de equipamentos e 

medicamentos na unidade, por exemplo, a unidade não conta com um aparelho de 

eletrocardiograma (ECG), ou medicamentos injetáveis essenciais. Quando 

necessário o uso destes meios é realizado um encaminhamento para a Santa Casa 

do município de Prados, que fica há aproximadamente 30 minutos da UBS. 

No levantamento dos problemas de saúde prevalentes na comunidade da 

UBS, a maior prevalência de tabagistas e em segundo lugar, baixa adesão à 

puericultura, e posteriormente o etilismo. 

No Quadro 1 a seguir podem ser vistos os aspectos epidemiológicos que 

acometem a comunidade da área de abrangência da UBS Vitoriano Veloso. 

Quadro 1- Aspectos epidemiológicos da área sob responsabilidade da Equipe de 

Saúde da Família UBS Vitoriano Veloso, na comunidade rural Vitoriano Velosono 

município de Prados no estado de Minas Gerais. 

Condição de Saúde Quantitativo 

(nº) 

Gestantes 34 

Hipertensos 1636 

Diabéticos 432 

Pessoas com doenças respiratórias (asma, DPOC, enfisema, 

outras) 

Dado não 

informado 

Pessoas que tiveram AVC 09 

Pessoas que tiveram infarto 08 

Pessoas com doença cardíaca 45 

Pessoas com doença renal (insuficiência renal, outros) 04 

Pessoas com hanseníase 00 

Pessoas com tuberculose 00 

Pessoas com câncer 10 

Pessoas com sofrimento mental 35 

Acamados 05 



 

Fumantes 201 

Pessoas que fazem uso de álcool 220 

Usuários de drogas 54 

Fonte: Dados de cadastramento da unidade básica de saúde, 2019. 

 

 

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

(segundo passo) 

Após a identificação dos problemas, a equipe de saúde da família da UBS 

Vitoriano Veloso realizou a priorização dos problemas mais identificados na 

comunidade conforme pode ser visto no Quadro 2, pois dificilmente todos serão 

resolvidos ao mesmo tempo. 

Quadro 2 - Priorização dos problemas identificados da área sob responsabilidade da 

Equipe de Saúde da Família UBS Vitoriano Veloso, na comunidade rural Vitoriano 

Velosono município de Prados no estado de Minas Gerais. 

Principais 
problemas 

 

Importância 
(alta, média, 

ou baixa) 
 

Urgência 
(0 a 10) 

 

Capacidade de 
enfrentamento 
(dentro, parcial 

ou fora) 
 

Seleção 
(ordem de 
prioridade) 

 

Alto número 
de usários 
tabagistas 

 

alta 
 

10 Dentro 
 

1 

Baixa 
adesão à 

puericultura 
 

alta 
 

8 Dentro 
 

2 

Etilismo 
 

media 
 

4 Parcial 
 

3 

Desemprego Media 4 Fora 4 

Baixo nível 
de 

escolaridade 

Media  4 Fora 5 

Fonte: Da autora (2019) 

Por ser uma comunidade pertencente à área rural do município de Prados, os 

jovens da comunidade de Vitoriano Veloso iniciam o hábito de fumar, tornando-se 

um vício na idade mais avançada, o que é um perigo eminente para a saúde devido 

aos inúmeros problemas causados pelo cigarro. 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

2 JUSTIFICATIVA 

 
Através da realização do diagnóstico situacional, a equipe de saúde da família 

da UBS Vitoriano Veloso, que atende os usuários do distrito rural de Vitoriano 

Veloso, pôde constatar que na comunidade rural foi registrado um alto número de 

usuários tabagistas, sendo 201 fumantes, número maior que o esperado. 

O aspecto sociodemográfico do distrito rural de Vitoriano Veloso, cujas 

famílias carregam tradições que passam de pais para filhos, o hábito de fumar está 

impregnado por todas as partes, o que necessita de intervenção imediata. Partindo 

daí, a nossa equipe optou por realizar um plano de intervenção para prevenir e 

combater o tabagismo na comunidade, através da realização de um processo de 

trabalho adequado para colocar em prática ações voltadas à prevenção e 

conscientização da doença. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo geral 

Elaborar um plano de intervenção com o intuito de prevenir e combater o 

tabagismo na comunidade rural de Vitoriano Veloso na cidade de Prados – MG. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 
 Identificar a ocorrência de tabagistas na comunidade; 

 Abordar problemas de saúde ocasionados pelo uso de tabaco; 

 Realizar um processo de trabalho adequado para a realização de 

ações voltada para diminuição do número de tabagistas da 

comunidade; 

 Fortalecer ações de conscientização com intuito de informar a 

população sobre os riscos do consumo do tabaco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 METODOLOGIA 

 
Para o desenvolvimento do plano de intervenção, inicialmente foi realizado 

um diagnóstico situacional pelo método da estimativa rápida para conhecer os 

problemas da comunidade do distrito de Vitoriano Veloso na cidade de Prados – 

MG, área de abrangência da UBS Vitoriano Veloso. O método da estimativa rápida 

constitui uma forma de se alcançar informações sobre um conjunto de problemas e 

dos recursos potências para o enfrentamento (FARIA; CAMPOS; SANTOS, 2018). 

A elaboração do diagnóstico situacional proporcionou a identificação dos 

problemas de saúde mais graves na comunidade da área de abrangência. Toda a 

comunidade foi visitada o que tornou possível a identificação de aspectos relevantes 

para a criação do plano de intervenção. Foi uma proposta de intervenção para o 

problema elevado número de pacientes tabagistas seguindo o método PES - 

Planejamento Estratégico Situacional (FARIA; CAMPOS; SANTOS, 2018). 

Foi realizada revisão de literatura na Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) e 

Scientific Eletronic Library On Line (SciELO), utilizando os descritores: estratégia 

saúde da família, sistema único de saúde e tabagismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

 
5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

5.1 Tabagismo 
 

O tabagismo é uma doença crônica causada pela dependência à nicotina 

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

suas formas causa até 90% de todos os cânceres de pulmão e é um fator de risco 

significativo para acidentes cérebrovasculares e ataques cardíacos mortais. Os 

produtos de tabaco que não produzem fumaça também são responsáveis pelo 

desenvolvimento de câncer de cabeça, pescoço, esôfago e pâncreas, assim como 

muitas patologias buco-dentais (WHO, 2008). 

De acordo com o Instituto Nacional de Câncer no Brasil, 428 pessoas morrem 

por dia por causa da dependência a nicotina. 56,9 bilhões de reais são perdidos a 

cada ano devido a despesas médicas e perda de produtividade, e 156.216 mortes 

anuais poderiam ser evitadas. O maior peso é dado pelo câncer, doença cardíaca e 

doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) (BRASIL, 2018). 

A prevalência do tabagismo é algo que está aumentando ao longo dos anos 

no Brasil, constituindo-se a principal causa evitável de morte no país (BRASIL, 

2015). 

 

5.2 Prevenção e tratamento do tabagismo 

 A responsabilidade para a prevenção e o tratamento do tabagismo é 

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

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

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

usuários acerca dos malefícios do cigarro e garantir ações intersetoriais para 

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

comunidade (BRASIL, 2015). 

 Investigação recente com estudantes apontou que a disseminação de 

informações acerca dos efeitos nocivos do uso do tabaco pode contribuir para a 

prevenção dessa prática e para minimizar danos à saúde (MONTEIRO, 2018). 

 No que se refere ao controle do tabagismo, houve avanços no Brasil de 

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



 

de ambientes livres da fumaça do tabaco, inclusão do tratamento do tabagismo no 

SUS. O tratamento envolve entrevista motivacional, método clínico centrado na 

pessoa, abordagem cognitivo-comportamental, abordagens grupais, além do 

tratamento medicamentoso (BRASIL, 2015). 

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

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

participantes. Os autores recomendam que as tecnologias de grupos operativos 

sejam adotadas no tratamento de pessoas com tabagismo (LUCCHESE; et al. 

2013). 

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

refere a custos/paciente, devendo ser prioritário investimentos públicos com essa 

finalidade (MENDES et al., 2016). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6 PLANO DE INTERVENÇÃO 

Essa proposta refere-se ao problema priorizado “elevado número de 

tabagistas”, para o qual se registra uma descrição do problema selecionado, a 

explicação e a seleção de seus nós críticos, de acordo com a metodologia do 

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

 

6.1 Descrição do problema selecionado (terceiro passo) 

Cerca de oito por cento da população total que residem na área de 

abrangência da equipe são tabagistas, sendo que esse problema culmina em vários 

problemas respiratórios, afetando não só os fumantes, mas também várias pessoas 

que convivem com estes. 

 

6.2 Explicação do problema selecionado (quarto passo) 

A identificação das causas é essencial para o enfrentamento de determinados 

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

mesmos (FARIA; CAMPOS; SANTOS, 2018). 

As causas do elevado número de tabagistas são: 

- A influência de familiares mais velhos, pois quando estes começaram a 

fumar ainda não existia conscientização dos danos do tabagismo à saúde.  

- A falta de informação destes jovens, já que alguns não possuem acesso aos 

meios de comunicação; 

- O fácil acesso à compra e o baixo preço também são fatores que incentivam 

o tabagismo. 

 

6.3 Seleção dos nós críticos (quinto passo) 

Após a identificação das causas mais importantes que ocasionam o alto 

número de usuários tabagistas, o seguinte nó crítico foi escolhido: 

- A falta de informação da comunidade sobre os malefícios do tabaco. 

A população precisa estar atenta e informada dos malefícios que o cigarro 

causa à saúde do usuário e das pessoas que convivem com ele. 

 



 

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

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

viabilidade e gestão (7º a 10º passo) 

Os passos sexto a décimo são apresentados nos quadros seguintes, 

separadamente para cada nó crítico. 

 
No Planejamento Estratégico Situacional (PES), o plano é entendido como um 

instrumento para ser utilizado em situações de baixa governabilidade. Para analisar 

a viabilidade de um plano, inicialmente devem ser identificadas três variáveis 

fundamentais: quais são os atores que controlam recursos críticos das operações 

que compõem o plano; quais recursos cada um desses atores controla; qual a 

motivação de cada ator em relação aos objetivos pretendidos com o plano. E então, 

definir operações/ações estratégicas capazes de construir viabilidade para o plano 

ou motivar o ator que controla os recursos críticos (FARIA; CAMPOS; SANTOS, 

2018). 

 



 

Quadro 3- Desenho das operações (6º passo) e viabilidade e gestão (7º a 10º 

passo) sobre o “nó crítico 1” relacionado ao problema  “ alto número de 

usuários tabagistas”, na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde 

da Família UBS Vitoriano Veloso, na comunidade rural Vitoriano Veloso no 

município de Prados no estado de Minas Gerais. 

 

Fonte: Da autora, 2020 

Nó crítico  Falta de informação da população sobre os malefícios do tabaco 

Operação 
(operações) 

Estabelecer ações voltadas à conscientização da população sobre os 
problemas causados pelo tabagismo 

Projeto Tabagismo mata! 

Resultados 
esperados 

População consciente sobre os fatores os riscos do tabaco e os problemas de 
saúde que a inalação do mesmo causa 

Produtos 
esperados 

- População mais comprometida e responsável; 
- Campanhas de promoção da saúde 
-Conscientização da população sobre os riscos do tabaco 
- População diminuindo e até cessando o uso do tabaco 
 

Recursos 
necessários 

Estrutural: Organização da agenda equipe, para colocar o plano em prática 
Cognitivo: Capacitação da equipe executora e conscientização da população 
Financeiro: Aquisição de materiais didáticos em folders, banners e panfletos 
Político: Espaço na rádio e televisão local para apresentar o projeto a toda a 
população. 

Recursos críticos Estrutural: Mobilização social e intersetorial, conseguir espaço nas mídias da 
cidade 
Financeiro: Aquisição de folders e panfletos para conscientização e 
conhecimento da população. 
Organizacional:Reorganização da agenda da unidade para colocar a 
campanha em prática. 

Controle dos 
recursos críticos 

Secretária Municipal de Saúde – Motivação favorável 
Equipe de saúde da família da UBS Vitoriano Veloso– Motivação favorável 

Ações 
estratégicas 

Criação de um grupo operativo para informar e conscientizar a população 
sobre os malefícios do tabaco. 

Prazo Após a criação do plano de intervenção 

Responsável (eis) 
pelo 
acompanhamento 
das ações 

Médica da unidade de saúde. 



 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 A presente proposta aborda o tabagismo como uma questão de saúde pública 

no Brasil e também significativa na área adscrita da ESF em questão. A falta de 

informação acerca dos malefícios desse hábito foi identificada como principal causa 

do tabagismo na comunidade. 

 Acredita-se que a intervenção proposta favorecerá o conhecimento acerca 

dessa temática e estimulará a participação dos usuários no programa de tratamento 

do tabagismo, potencializando a cessação dessa prática e melhorando a qualidade 

de vida da população. 
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