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RESUMO 

 

O uso do tabaco ocorre há muitos anos atrás e quando as pessoas entravam para o 
vício, por uma questão sociocultural, ficavam com dependência física e psicológica,  
dificultando-lhes deixar o hábito de fumar. No município de Berizal, observa-se um 
número considerável de tabagistas que estão sem apoio e sem orientação por parte 
da equipe da saúde da família, não havendo, inclusive, grupo operativo voltado aos 
tabagistas. O objetivo deste trabalho foi elaborar um plano de intervenção com vistas 
à redução da incidência de tabagismo na população adscrita à Equipe de Saúde da 
Família Berizal do município de Berizal em Minas Gerais. Na realização deste 
trabalho foram utilizados o diagnóstico de saúde da área adscrita à equipe, uma 
revisão bibliográfica sobre o tema e o plano de intervenção segundo os passos do 
Planejamento Estratégico Situacional. Espera-se com a implantação desta proposta 
que um número considerável de tabagistas possa fazer adesão ao tratamento contra 
o tabaco no município e ter um grande impacto positivo sobre a vida e saúde da 
população. 

Palavras-chave: Estratégia Saúde da Família. Tabagismo. Educação em saúde. 
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ABSTRACT 

 

The use of tobacco that comes many years ago and when people entered into 
addiction for a sociocultural issue they were physically and psychologically 
dependent, making them difficult to leave the habit of smoking. In the municipality of 
Berizal, it is observed a considerable number of smokers who are without support 
and without guidance from the family health team, and there is also no operative 
group aimed at smokers. The objective of this work was to elaborate an intervention 
plan with a view to reducing the incidence of smoking in the population enrolled in the 
Berizal family health team of the municipality of Berizal in Minas Gerais. In this study, 
the health diagnosis of the team was used, a bibliographic review on the theme and 
the intervention plan according to the steps of the Situational Strategic Planning. It is 
hoped that a considerable number of smokers can adhere to the treatment against 
tobacco in the city and have a great positive impact on the life and health of the 
population. 

Keywords: Family health strategy. Smoking. Health education. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Aspectos gerais do município 

Berizal é um município localizado no Médio Jequitinhonha, extremo norte do Estado 

de Minas Gerais; integra a Microrregião do Alto Rio Pardo e limita-se com os 

municípios de Aguas Vermelhas, Taiobeiras, São João do Paraiso e Curral de 

Dentro. Em 2010 possuía uma população de 4.370 habitantes segundo o censo 

realizado no mesmo ano pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

com estimativa de 4705 para 2018 (IBGE, 2017). 

Segundo o IBGE (2017) o município foi fundado, não se sabe exatamente o ano, por 

escravos foragidos e libertos da escravidão. A denominação Berizal tem sua origem 

em 'Beri' que vem de brejos e 'zal' de arrozal, pois na época de sua fundação a 

renda era baseada na mandioca produzida nas chapadas e o arroz nos brejos.  

Berizal é dividido entre área rural e área urbana. Possui uma área territorial de 493 

km², uma densidade populacional de 8.94 hab./km, porém a área urbana supera a 

aérea rural (IBGE, 2017). 

A maior economia do município está na agricultura familiar, fruticultura, plantação de 

eucalipto e nas atividades relacionadas á prefeitura. O rendimento médio da maioria 

da população está entre um ou dois salários mínimos, mas tem uma porcentagem 

mínima da população que tem melhores salários (IBGE, 2017). No município existe 

com predominância a indústria da extração de oleio de eucalipto, assim como a 

produção do carvão, possui fabricas de pequeno porte de queijo e requeijão. A parte 

comercial compõe-se por lojas de roupas, mercearias (duas delas possuem 

padaria). bares, dois postos de gasolina, lojas de moveis e ambulantes que 

geralmente aparecem no sábado onde é realizada uma feira na praça da cidade. 

Ao coletar informações com as agentes comunitária de saúde (ACS), elas relataram 

que todas ou a maioria das crianças são matriculadas nas escolas, e isso se deve 

pela exigência do Programa Bolsa Família. O município conta com uma creche, 

duas escolas municipais e uma estadual. 
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1.2 Aspectos da comunidade 

Atualmente podemos ver na comunidade um grande número de desempregados. 

Podemos ver também que o analfabetismo existe, principalmente na população 

maior de 50 anos; ainda se vê adulto jovem com escolaridade baixa, apenas com 

ensino fundamental e a maioria das vezes incompleta. O município na sua região 

central possui um bom saneamento básico, porém a estrutura do saneamento 

básico e a moradia da maior parte da comunidade são precárias. De acordo com o 

IBGE (2017, sp.), 16.2% de domicílios de Berizal conta com esgotamento sanitário 

adequado, “34,9% de domicílios urbanos em vias públicas com arborização e 0% de 

domicílios urbanos em vias públicas com urbanização adequada, como (presença de 

bueiro, calçada, pavimentação e meio-fio)”.  

A população tem como costume comemorar festas religiosas e como a principal e a 

mais tradicional é a  festa junina. No município tem uma igreja católica e sete igrejas 

evangélicas. 

Observa-se que no município existem poucas opções de lazer, tanto para crianças 

como para adultos, o que leva muitos jovens frequentarem bares com frequência; as 

crianças utilizam uma quadra para jogar bola, andar de bicicleta, ou outras 

brincadeiras; igualmente aproveitam com os passeios das escolas. O município 

conta com uma quadra poliesportivas, quadra da academia da saúde contem alguns 

aparelhos de musculação onde são realizadas três vezes por semana aulas de 

exercícios aeróbicos. Foi recentemente montada uma pequena academia ao ar livre 

na praça da cidade. 

Berizal tem quatro associações de moradores que seriam: Taperinha, Para Terra 

Cultivar, Para Terra Pari, Tabatinga. Contém um sindicato de trabalhadores  

Contamos com serviços da Companhia de Saneamento de Mina Gerais (COPASA), 

Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG), Casa Lotérica, Correios com 

funcionamento do Banco do Brasil, Banco Bradesco e a única telefonia com serviço 

é a VIVO. 

A população da área rural utiliza água de poços artesianos e um pouco mais da 

metade da área urbana usa rede publica COPASA. No bairro do centro da cidade é 
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onde podemos encontrar o sistema de esgoto e a outra parte da cidade utiliza fossas 

ou esgoto a céu aberto. É um fator que vem comprometendo a saúde pelo risco de 

contaminação da agua. 

1.3 O sistema municipal de saúde 

Em Berizal tem o Centro de Referencia da Assistência Social (CRAS) que vem tendo 

um papel fundamental para o ensino dos jovens. Igualmente  tem como apoio uma 

base básica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que vem 

realizando um papel importante.  

Foi reinaugurada no dia 22.06.2019 o Centro de Saúde de Berizal que funciona as 

24 h. A menos de um mês foi realizada uma grande reforma, onde o espaço é amplo 

com uma recepção ampla e de fácil visualização; contem cadeiras suficientes em um 

local arejado para que os usuários esperem o atendimento, uma sala de ultrassom 

que é realizado atendimento de 15 em 15 dias e um laboratório, funcionando de 

segunda a sexta. Temos o apoio da Telesaúde que faz a leitura e fornece o laudo do 

Eletrocardiograma. Está localizada na parte alta da cidade no bairro Planalto, onde 

também está localizada a Unidade Básica de Saúde de Berizal (UBS). Contamos 

com o Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) que compõe de: Fisioterapeuta, 

Psicólogo, Assistência Social, Fonoaudiólogo, Farmacêutica. Pode-se dizer que a 

população de Berizal em quase 100% faz uso do Sistema Único de Saúde (SUS) 

Nosso hospital de referencia esta na cidade de Taiobeiras. 

A Farmácia para Todos ganhou um novo espaço há um ano e está localizada no 

Bairro Planalto, porém a algumas quadras de distância.  

Contamos com a Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) para a realização da 

vigilância da saúde. 

O sistema da saúde no município está deixando um pouco a desejar, as reuniões 

que deveriam existir mensalmente não são realizadas, apenas em casos isolados 

para discutir algo do interesse ou solucionar algum problema em relação á saúde ou 

paciente. 
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1.4 A Unidade Básica de Saúde de Berizal 

A Unidade Básica de Saúde de Berizal está localizada no Bairro Planalto e 

recentemente adquiriu uma nova estrutura; onde antes funcionava o Centro de 

Saúde de Berizal, que agora está funcionando na antiga estrutura da ESF que foi 

reformada. 

Na estrutura da Unidade Básica de Saúde (UBS) tem um bom espaço de recepção 

para realizar o acolhimento, com cadeiras para a espera do atendimento e televisão. 

A recepcionista é atenciosa, realizando o acolhimento devido. Temos duas salas de 

atendimentos adequadas com mesas e cadeiras, uma sala com uma maca e a outra 

com uma maca ginecológica e com um lavabo em cada uma. A UBS conta também 

com uma sala de reuniões, uma sala de esterilização e uma cozinha. Podemos 

afirmar que a UBS está devidamente com recursos para o trabalho em equipe e 

atendimento à comunidade.  

Ainda não temos uma área especifica para realizar reuniões como grupos 

operativos. Para cada reunião que conseguimos realizar foi concedido um espaço 

diferente pela prefeitura. 

1.5 A Equipe de Saúde da Família de Berizal da Unidade Básica de Saúde de 

Berizal 

A Equipe de Saúde da Família (eSF) de Berizal é composta por: uma médica, uma 

enfermeira, uma técnica de enfermagem, seis agentes comunitários de saúde, um 

cirurgião dentista e uma técnica de saúde bucal.  

O espaço para as atividades da equipe e os recursos estão devidamente 

adequados. Como a mudança da equipe na parte da enfermagem, troca de 

profissional, estamos em processo de reorganização para realização das reuniões 

com a comunidade e igualmente reavaliando o melhor local para as reuniões. 
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1.6 O funcionamento da Unidade de Saúde da Equipe de Berizal 

A Unidade Básica de Saúde Berizal funciona das 7:00 h às 11:00 h e das 13:00 h ás 

17:00 h. Na Unidade Básica da Saúde temos uma recepcionista que realiza o 

acolhimento, uma técnica de enfermagem que realiza a triagem, curativos e 

procedimentos como aplicações de medicamentos, uma enfermeira, que realiza as 

consultas de enfermagem como de puericultura, pré-natal, realização de 

preventivos, e ajuda nos grupos operativos, uma Médica, um cirurgião dentista e 

técnica em saúde bucal. Em casos de ter um paciente com necessidade de 

observação contamos com o apoio do Centro de Saúde de Berizal que tem o 

funcionamento de 24h.  

1.7 O dia a dia da equipe de Berizal 

Todo mês é montado um cronograma para seguirmos no nosso dia a dia, de 

segunda a sexta é realizado atendimento odontológico, sendo que nas sextas o 

atendimento é só para crianças. Nas segundas não tem atendimento médico. Na 

maioria dos dias são realizadas com a médica consultas de Demanda Espontânea. 

Uma vez por semana se realiza atendimentos de Puericultura, com enfermeira, Pré-

Natal, com a  médica e a enfermeira, Hiperdia, com médica e enfermeira e visitas 

domiciliares são realizadas pelos ACS diariamente, tendo como meta 10 visitas 

domiciliares ao dia por ACS. Uma vez por semana a médica realiza visita domiciliar, 

sendo duas semanas na área urbana e duas semanas na área rural.  

A técnica de enfermagem realiza teste do pezinho a qualquer dia da semana, a 

triagem e acolhimento. 

Nos últimos meses não estamos conseguindo conciliar para realizar grupos 

operativos como o HIPERDIA e palestras para a prevenção do Câncer (CA) do colo 

uterino e CA de próstata.  

A Esf elabora um calendário mensal onde são programados os dias para visita 

domiciliar, tanto para a área urbana como a área rural, separamos cada dia para 

uma Agente Comunitário de Saúde (ACS). Um dia destinado ás atividades do 

Sistema de Cadastramento e Acompanhamento de Hipertensos e Diabéticos 

(HIPERDIA), onde realizamos consultas com hipertensos e diabéticos para melhor 
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controle dos medicamentos e controle de Pressão Arterial e Glicemia, um dia para 

Pré-Natal, Puericultura, também realizamos atendimentos a demanda espontânea. 

Programamos igual para realização do rastreamento do CA de colo uterino e 

rastreamento CA próstata, fazendo igual campanhas, palestras.  Podemos contar 

com consultas especializadas cada nas especialidades de Ginecologia, Neurologia, 

Pediatria, sendo realizadas na UBS de Berizal. 

Contamos com uma estrutura de referência do Centro de Saúde de Berizal que 

funciona 24 h e realiza atendimentos de urgência e observação. 

 

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

(primeiro passo) 

Em uma reunião com a Equipe de Saúde da Família Berizal, foi elaborado o 

diagnostico situacional de saúde, identificando os principais problemas de saúde da 

população em nossa área de abrangência. 

Foram identificados os seguintes problemas:  

• Alta incidência de Tabagismo  

• Alto consumo de ansiolíticos e antidepressivos 

• Alta incidência de Hipertensos 

• Parasitismo Intestinal (Esquistossomose) 

• Alto índice de alcoolismo 

• Alto índice de lombalgia crônica 

• Baixa cultura sanitária da população 
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1.9 Priorização dos problemas – a seleção do problema para plano de 

intervenção (segundo passo) 

Para priorizar os problemas foram utilizados os critérios de importância, urgência e 

capacidade da equipe para enfrentá-los ( FARIA; CAMPOS; SANTOS,2018) 

Quadro 1 - Classificação de prioridade para os problemas identificados no 

diagnóstico da comunidade adscrita à equipe de Saúde de Berizal. Unidade 

Básica de Saúde de Berizal, município de Berizal, estado de Minas Gerais 

Problemas Importância* Urgência** Capacidade de 

enfrentamento*** 

Seleção/ 

Priorização**** 

Alto consumo de 
ansiolítico e 
antidepressivo. 

Alta  5 Parcial  2 

Alta incidência de 
tabagismo na 
população 

Alta  6 Parcial  1 

Alta incidência de 
hipertensos  

Alta  5 Parcial  4 

Parasitismo intestinal - 
Esquistossomose 

Alta  4 Parcial 5 

Alto índice de 
alcoolismo 

Alta  5 Parcial 3 

Alto índice de 
lombalgias crônicas  

Alta 3 Parcial  7 

Baixa cultura sanitária Alta  2 Parcial  6 
Fonte: Autoria própria 2019 
*Alta, média ou baixa 
** Total dos pontos distribuídos até o máximo de 30 
***Total, parcial ou fora 
****Ordenados considerando os três itens 
 
 
 

Conforme mostra o quadro 1, o problema priorizado foi o “Alta incidência de 
tabagismo na população”, para o qual foi elaborado este projeto de intervenção. 
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2 JUSTIFICATIVA 

Apos realizar um diagnóstico situacional, identificando os principais problemas 

juntamente com a equipe de saúde da família de Berizal, selecionou-se o problema 

“Alta incidência de tabagismo” na população de Berizal para uma intervenção mais 

imediata. Observa-se que a população da área de abrangência faz uso não só do 

cigarro comumente vendido nos mercados, mas também do cigarro caseiro 

comumente falado na cidade de Fumo, feito da plantação de tabaco; ele é preparado 

em casa, possui mais alcatrão e nicotina ficando mais forte que o cigarro 

convencional, sendo assim mais nocivo, além de dificultar mais a decisão de 

abandonar o habito. 

O tabagismo é considerado um dos principais problemas de saúde pública mundial. 

Embora evitável, o consumo do tabaco apresenta sérias consequências, 

constituindo-se fator de risco de diversas doenças, incluindo o câncer e a doença 

pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), impactando na mortalidade anual de milhões 

de pessoas no mundo (JACOBSEN et al., 2011). 

A equipe está ciente de que os tabagistas estão com pouco apoio e falta de 

informações, portanto tornam-se necessárias ações de intervenção que 

proporcionem maiores informações para a população, pensando na prevenção e 

promoção de saúde, principalmente por meio de grupos operativos.  
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3 OBJETIVO 

Elaborar um plano de intervenção com vistas à redução da incidência de tabagismo 

na população adscrita à Equipe de Saúde da Família Berizal do município de Berizal 

em Minas Gerais  
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4 METODOLOGIA 

Juntamente com a equipe de saúde de Berizal, utilizamos o método de 

Planejamento Estratégico Situacional (PES) para diagnosticar os problemas da 

comunidade, definir o problema prioritário e assim realizar os outros passos do plano 

de intervenção de acordo com as orientações do modulo de Planejamento, avaliação 

e programação das ações em saúde, oferecido pelo Curso de Especialização 

Gestão do cuidado em Saúde da Família (FARIA; CAMPOS; SANTOS, 2018). O 

projeto será apresentado a toda equipe de saúde juntamente com o gestor antes de 

ser aplicado. 

Para subsidiar teoricamente a realização deste trabalho, foram consultadas 

publicações da Biblioteca Virtual em Saúde do Núcleo de Educação em Saúde 

Coletiva (NESCON) e de outras fontes, como documentos do Ministério da Saúde e 

Instituto Nacional de Câncer (INCA). Foram utilizados os descritores: Tabagismo, 

Educação em saúde e Estratégia saúde da família de acordo com os descritores em 

Ciência da Saúde (BRASIL, 2019).    

A redação do texto obedeceu às normas da Associação Brasileira de Normas 

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

de Conclusão de Curso (CORRÊA; VASCONCELOS; SOUZA, 2018). 
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5 REVISÃO DE LITERATURA 

5.1 Tabagismo e suas consequências  

O consumo do tabaco está entre os principais problemas de saúde pública, tanto 

mundial, como brasileiro, lembrando-se que o tabaco é uma droga lícita 

(GHERARDI-DONATO et al., 2011). “O tabagismo é um dos maiores fatores de risco 

para as doenças cardiovasculares (DCV) e a maior causa de doença coronariana” 

(BRASIL, 2014, p.76). Para Barbosa e Fonseca (2019), citando Pinto, Pichon-Riviere 

e Bardach (2015, p.2), “o tabagismo é a maior causa global de morbidades e 

mortalidade passível de prevenção, e um dos principais fatores de risco para 

doenças crônicas não transmissíveis”. 

O Tabagismo nada mais é que fumar qualquer produto que contenha tabaco, sendo 

o princípio ativo a nicotina, o qual causa dependência de três formas diferentes: 

física, psicológica e condicionamento. A física tem como sintomas o sono alterado, 

manifestações de ansiedade e depressão, podendo apresentar até mesmo 

convulsões. A psicológica que é caracterizada pela sensação de apoio no cigarro, 

principalmente em momentos de solidão, estresse e perda significativa, como de 

familiares ou situações importantes. O condicionamento que associa o ato de fumar 

a outros hábitos como o de tomar café, dirigir, trabalhar, ingerir bebidas alcoólicas 

(NUNES; CASTRO, 2011, BRASIL, 2014). 

O tabagismo é considerado uma doença, integrando o grupo dos transtornos 

mentais e comportamentais, de acordo com a Revisão da classificação estatística 

internacional de doenças e problemas relacionado à saúde, CID -10, F17 (OMS, 

1993; BARBOSA; FONSECA, 2019). Fumante regular é definido como o tabagista 

que consome mais de 100 cigarros na vida e que continua com o uso do tabaco 

(BRASIL, 2015). 

Segundo o Ministério da Saúde (BRASIL, 2015), o consumo do tabaco pela 

humanidade acontece a milhares de anos, sendo utilizado anteriormente como 

símbolo de poder e status social. Somente mais recentemente é que se disseminou 

em consequência da industrialização do cigarro e das propagandas veiculadas nas 

diversas mídias tornando-se um problema sério de saúde. 
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 [...] O seu uso contribui diretamente para o desenvolvimento de diversos 
agravos de saúde, cuja prevalência vem aumentando progressivamente no 
último século, gerando custos sociais e econômicos enormes. O tabaco, 
consumido de diferentes maneiras, configura-se hoje como a principal 
causa evitável de morte no Brasil e no mundo (BRASIL, 2015, p.19). 

Muitas fumam também para serem aceitas no grupo social, outras por considerarem 

o tabaco de fácil acesso e em alguns casos para lidar com situações sociais 

conflituosas, como alívio da ansiedade e minimizar dificuldades afetivas e sociais 

(RODRIGUES; SILVA; OLIVEIRA, 2011). 

Cada indivíduo tabagista é único: cada um possui a sua história, os seus 
valores, as suas preferências, as suas expectativas e as suas 
necessidades. O reconhecimento dessa individualidade, dentro do seu 
contexto de momento, é essencial para o sucesso da cessação do uso do 
tabaco (BRASIL, 2015, p.16). 

Segundo a Pesquisa Nacional de Saúde (BRASIL, 2013), no Brasil 

aproximadamente 80% dos fumantes iniciam o ato de fumar antes dos 18 anos e 

20% antes dos 15 anos, o que configura o tabagismo como uma doença pediátrica 

(INCA, 2018). Anualmente, 34.999 mortes causadas pelo uso do tabaco estão 

relacionadas com as doenças cardíacas; “31.120 mortes por DPOC (doença 

pulmonar obstrutiva crônica); 26.651 por outros cânceres; 23.762 por câncer de 

pulmão; 17.972 mortes por tabagismo passivo; 10.900 por pneumonia; 10.812 por 

AVC (acidente vascular cerebral)” (INCA, 2018, sp.). 

Em novembro de 2005, o Brasil ratifica a Convenção-Quadro da OMS para 
o Controle do Tabaco (CQCT/OMS), primeiro tratado internacional de saúde 
pública que tem como objetivo conter a epidemia global do tabagismo. A 
implantação do Programa Nacional de Controle do Tabagismo passa então 
a fazer parte da Política Nacional de Controle do Tabaco, que é orientada 
ao cumprimento das medidas e diretrizes da CQCT/OMS pelo país (INCA, 
2019, sp.).  

O Ministério da Saúde (BRASIL, 2015), destaca a importância da alguns benefícios 

da cessação do tabagismo: redução no risco para as DCNT, autoestima mais 

elevada, do hálito mais agradável, melhor coloração dos dentes e mais vitalidade da 

pele; melhor convivência com pessoas não tabagistas, mais desempenho nas 

atividades físicas, além de reduzir os danos ambientais. 

No nível mundial, o Ministério da Saúde (2015, p.33) apud WHO (2008) aponta seis 

principais ações para reduzir e prevenir o consumo do tabaco: 



23 

 

 Monitorar o consumo do tabaco e as políticas de prevenção. 

 Garantir às pessoas que não fumam um ambiente livre de tabaco. 

 Oferecer ajuda a quem deseja parar de fumar. 

 Advertir sobre os perigos do tabaco (incluindo as advertências nas 
carteiras de cigarro). 

 Aplicar as proibições de publicidade, promoção e patrocínio do tabaco. 

 Elevar os impostos sobre o cigarro (um aumento de 10% nos preços 
dos cigarros poderia reduzir o seu consumo de 4% – nos países de 
renda alta – a 8% – nos países de média e baixa renda). 

5.2 Estratégia de Saúde da Família e a pessoa tabagista 

Segundo o Ministério da Saúde (BRASIL, 2017), a Estratégia Saúde da Família 

(ESF) objetiva a promoção da qualidade de vida da população brasileira, intervindo 

nos fatores de risco que expõem a saúde das pessoas, como ausência de 

atividade física, alimentação inadequada, o uso do tabaco e outros. A ESF 

possibilita a reorganização do processo de trabalho, mediante os princípios, 

diretrizes e fundamentos da atenção primária à saúde, ampliação da resolutividade 

e impacto na condição de saúde da comunidade, bem como otimizar a relação 

custo-efetividade.  

O Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) deve atuar de forma integrada com 

as equipes de saúde da família na prevenção e combate do tabagismo, “apoiando-

as para que possam incrementar não só a integralidade, mas também a 

resolutividade, a qualidade do cuidado, as ações de promoção de saúde e o 

acompanhamento e monitoramento em seus diversos aspectos” (BRASIL, 2009, 

p.17). 

Na atenção primária à saúde é importante que o tabagismo não seja só 

diagnosticado e que os fumantes sejam aconselhados, mas também que aqueles 

que não usam o tabaco sejam estimulados a não o iniciar, estendendo este 

cuidado às escolas da comunidade (SILVA et al., 2014). 

“A identificação, a abordagem e o tratamento da pessoa tabagista podem (e 

devem) ser realizadas no seu território, melhorando a saúde e a qualidade de vida 

do usuário”, contribuindo assim para otimizar os custos sociais e econômicos 

envolvidos na cessação do tabagismo no país (BRASIL, 2015, p.29). 
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As ações para a cessação do tabagismo devem ser pensadas e desenvolvidas 

mediante parcerias intersetoriais, participação e aceitação das mudanças de 

hábitos de vida pela população; para que essas ações sejam efetivas deve-se 

pensar também na capacitação da equipe. As ações intersetoriais na estratégia 

saúde da família podem “aumentar o sucesso de intervenções clínicas de cessação 

do hábito em pacientes tabagistas, satisfazendo tanto paciente quanto equipe 

multidisciplinar” (SANTOS; SANTOS, CACCIA-BAVA, 2019, p569). 

5.3 Ações educativas no combate e na prevenção do tabagismo 

O Brasil é considerado referência mundial no controle do tabaco, resultado de um 

longo trabalho voltado a este propósito, intensificado desde a década de 1980. Para 

tanto, foram fundamentais o incentivo e a adoção de ações educativas e de 

tratamento, aliados a medidas legislativas, publicitárias e econômicas (SILVA et al., 

2014). 

As ações preventivas do uso do tabaco, nos cenários da educação e da saúde, são 

essenciais considerando o impacto na saúde, individual e coletivamente. Portanto, é 

importante que os usuários da unidade de saúde sejam informados e orientados 

sobre os malefícios do tabagismo, como também essas informações devem ser 

divulgadas em escolas, associações, parques ou outros espaços da comunidade 

(BRASIL, 2015). 

Em trabalho de revisão bibliográfica sobre tabagismo, Santos, Santos e Caccia-Bava 

(2019, p.569) consideram que estratégias para reduzir os danos causados pelo uso 

do tabaco são importantes, como: 

[...] aconselhamento e sensibilização sobre os problemas vinculados ao 
hábito de fumar, o fornecimento de produtos licenciados que contém 
Nicotina, assim como não nicotínicos de uso em curto ou longo prazo, o 
fornecimento de materiais de autoajuda, apoio comportamental, educação e 
formação de profissionais capacitados para tal serviço. 

Proporcionar uma maior aproximação, construir um vinculo solido, entre o 

profissional e usuário, e igualmente com o familiar para que tenha melhor 

compreensão e dar o suporte ao tabagista, começando desde o primeiro acesso, 

aumentaria a porcentagem de efetividade ao tratamento, incluindo a cessação do 

habito de fumar. Neste sentido, Teixeira, Guimaraes e Echer (2017, p.8) afirmam 



25 

 

que “a construção de vínculo e apoio por meio de estratégias de educação em 

saúde nas escolas e dentro da Estratégia Saúde da Família tem potencial para 

mudar essa realidade”.  

A cessação definitiva é a interrupção permanente do tabagismo (ou até que 
ocorra a recaída) sem que exista, porém, consenso do período de tempo 
necessário para se caracterizá-la. A recaída é o retorno do hábito tabágico 
após um período de interrupção, enquanto o lapso é o uso ocasional e 
isolado da substância durante o período de abstinência dela, caracterizado 
como um “deslize” (CENTER FOR DISEASE CONTROL AND 
PREVENTION, 2009; REICHERT et al., 2008 apud BRASIL, 2015, p.22). 

Considerando que o processo de abstinência vivenciado pelos tabagistas em 

relação à dependência à nicotina apresenta sintomas desconfortáveis nas pessoas, 

e contribui para que elas voltem a fumar é necessário que todo paciente tenha o seu 

grau de dependência à nicotina aferido (BRASIL, 2015; INCA, 2019). 

Entre esses sintomas destacam-se: um desejo súbito e intenso de fumar, 

“inquietação, transpiração súbita e/ou excessiva, alterações do sono/insônia, 

sensação de tristeza/depressão, ansiedade, irritabilidade, agressividade, 

dificuldades de concentração, dor de cabeça, tontura, e constipação intestinal” 

(BRASIL, 2015, p.40). 

O Teste de Tolerância de Fagerström é fundamental para reconhecer o grau de 

dependência á nicotina e o estágio de cessação do tabagismo. O instrumento avalia 

o grau de dependência física à nicotina, bem como o processo de tolerância e a 

compulsão e é composto por seis perguntas, fornecendo uma medida quantitativa, 

de 0 a 10 pontos. O grau de dependência é maior tanto quanto for maior o escore 

obtido. O instrumento auxilia o profissional nas primeiras abordagens frente à 

questão do tabagismo com o usuário, de modo a provocar uma reflexão acerca do 

processo de dependência e da possibilidade de se procurar o tratamento (BRASIL, 

2015, p.49).  

O Questionário de Tolerância de Fagerström está anexado a este trabalho (ANEXO 

A). 

Quando o paciente inicia o tratamento para cessar o ato de fumar, geralmente ele 

passa por alguns estágios: Pré-Contemplação - quando ainda não está clara a 

intenção de parar; Contemplação - quando já está consciente de que fumar é um 
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problema, entretanto ainda há uma ambivalência quanto à perspectiva de parar; 

Preparação quanto o aceita escolher uma estratégia para realizar a mudança de 

comportamento quanto ao tabaco; Ação - o paciente toma a atitude de parar de 

fumar e mudar o comportamento; Manutenção - neste estágio o paciente aprende 

novas estratégias que possam evitar a recaída e consolidar os ganhos obtidos no 

estágio anterior, podendo ser este o estagio de finalização do processo de mudança 

ou recaída (REICHERT et al., 2008). 

É importante que a equipe de saúde da família informe a comunidade sobre 

medidas de promoção da saúde, como hábitos saudáveis de vida, incentive e apoie 

a cessação do tabagismo. A prevenção do tabagismo também envolve a restrição de 

publicidade e venda do tabaco, o que o Brasil já vem fazendo nas últimas décadas, 

bem como o tratamento de cessação de tabagismo e a reabilitação de pacientes 

inclusive com problemas pulmonares causados por complicações do tabaco 

(BRASIL, 2015). 

A equipe de saúde da família deve estar articulada com o NASF que poderá auxiliar 

no manejo de usuários que estejam com dificuldades em relação à cessação do 

tabagismo, acionando ferramentas e equipamentos de saúde, como grupos 

operativos, caminhadas, Academia da Saúde, estimulando práticas coletivas de 

atividade física e interação social (BRASIL, 2015). 

Nestas ações, é importante que a equipe de saúde em parceria com o NASF 

considere que as crianças e adolescentes são um grupo vulnerável para iniciação do 

tabagismo e, portanto deve ser considerado prioritário para as ações de prevenção 

do uso de tabaco; “o Programa Saúde na Escola pode ser mais um espaço para os 

profissionais de saúde tratar do tema tabagismo nas intervenções que realizam nas 

escolas” (BRASIL, 2015, p.31). 

Deve-se ressaltar que a cessação do tabagismo não é fácil e que a recaída é 

comum. Este processo é longo e difícil, e muitas vezes é uma verdadeira batalha, 

portanto as ações educativas e de apoio para impedir a iniciação ao tabaco são 

fundamentais (TEIXEIRA; GUIMARAES; ECHER, 2017). 
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Não há um momento ideal para cessar o ato de fumar, portanto o usuário tabagista 

deve se sentir acolhido pela equipe de saúde, num clima de empatia, respeito e 

confiança, pois mesmo diante de dificuldades como “comorbidades graves e 

incapacitantes, a cessação melhora a qualidade de vida e a autoestima do fumante, 

muitas vezes abalada pelas doenças de base” (REICHERT et al., 2008, 850). 
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6 PLANO DE INTERVENÇÃO 

A proposta para o plano de intervenção refere-se ao problema priorizado aos 

tabagistas da população do município de Berizal. Após realizar o diagnóstico 

situacional, com o apoio da Equipe de Saúde em reuniões, entramos em consenso 

que deveríamos ter mais atenção e trabalhar com a população tabagista, ajudando a 

eliminar o vicio, tendo uma melhor reorganização da equipe de saúde e implantando 

as ações para enfrentamento do problema: Alta incidência de tabagismo na 

população. 

6.1 Descrição do problema selecionado (terceiro passo) 

No município de Berizal, na aérea de abrangência não existem dados exatos da 

prevalência dos tabagistas, porém em acordo com a equipe é perceptível uma 

grande porcentagem de tabagistas. De acordo com as agentes comunitárias de 

saúde cada microárea tem em volta de uns 20 a 30 tabagistas. As ACS relatam 

também que sabem de muitas pessoas que fazem uso de do tabaco, porém não 

admitem por fazerem uso do “fumo” que seria o tabaco feito em casa de forma ilegal. 

Temos casos de pacientes com sintomatologia relacionada ao tabaco, 

principalmente respiratórios, como DPOC, enfisema pulmonar, na maioria dos casos. 

Até o momento, não tivemos nenhuma ocorrência de óbito relacionado às doenças 

devido ao tabaco. 

6.2 Explicação do problema selecionado (quarto passo) 

O tabagismo é um habito que se vê não só no Brasil mas também em todo mundo. 

Sabemos que existe uma luta contra o uso do tabaco, porem pelo fato de ser uma 

droga de dependência química e psicológica, envolvendo também o fator cultural e 

de fácil acesso, nos deparamos com a dificuldade de erradicar ou diminuir o uso do 

cigarro.  

Não podemos negar que houve uma diminuição no Brasil em relação ao uso do 

tabaco tendo como ajuda para conscientização da população as campanhas 

realizadas através das mídias e grupos operativos. Assim as populações estão 
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tendo maior conhecimento sobre os riscos e consequência que pode causar o habito 

de fumar. 

Porém em minha área de abrangência no município de Berizal, ainda podemos ver 

um número considerável de tabagistas, em sua maioria são adultos e ao conversar 

com alguns deles, relatam ter começado fumar por volta dos 13 anos de idade. Igual 

é comum, fumarem o cigarro preparado por eles mesmos, dentro de casa o qual o 

chamam de FUMO. O motivo seria que o custo é mais baixo. 

Consideramos que algumas causas estão relacionadas com o alto índice de 

tabagistas na população de Beerizal, como: população tabagista tem poucas 

informações sobre as consequências do habito de fumar; desconhecimento da 

disposição gratuita dos tratamentos antitabaco; a equipe de saúde não desenvolve 

ações direcionadas ao tabagismo; ausência dos grupos operativos para dar 

informações e apoio psicológico. 

6.3 Seleção dos nós críticos (quinto passo) 

“Nó crítico” é definido por Faria, Campos e Santos (2018, p.60) como “um tipo de 

causa de um problema que, quando “atacada”, é capaz de impactar o problema 

principal e efetivamente transformá-lo”. 

Assim foram considerados como principais “nós críticos” do problema “alta incidência 

de tabagismo”:  

• Pouca informação da comunidade sobre o tabagismo e suas consequências   

• Ausência de ações desenvolvidas pela equipe de saúde direcionadas ao 

tabagismo; 

• Desconhecimento do tratamento gratuito antitabaco  

• Ausência dos grupos operativos para dar informações e apoio psicológico. 

6.4 Desenho das operações (sexto passo) 

Os quadros 2, 3, 4 e 5, a seguir, apresentam o desenho das operações para 

enfrentamento dos “nós críticos” relacionados à alta incidência de tabagismo na 

população de Berizal. 
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Quadro 2 - Operações sobre o “nó crítico 1” relacionado ao problema “Alta 

incidência de Tabagismo”, na população sob responsabilidade da Equipe de 

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

Nó crítico 1 Pouca informação da comunidade sobre o tabagismo 

e suas consequências 

Operações  Aumentar informações da comunidade sobre tabagismo  

Projeto  “Lutando contra o tabaco” 

Resultados 

esperados 

 Comunidade com informação adequada 

Produtos esperados Profissionais  da equipe capacitados  e introduzir o 

projeto” lutando contra o Tabaco” 

Recursos 

necessários 

Organizacional- organização entre profissionais para 

agendamento das palestras  

Cognitivo -  revisão do tema ,planejamento da palestra  

 Político - conseguir local para realização das palestras) 

Financeiro -recursos para folhetos, projetor, lanches, etc. 

Recursos críticos Conhecer as informações necessárias para abordar nas 

palestras 

Controle dos 

recursos críticos 
Médica 

Ações estratégicas Realizar uma palestra cada mês utilizando o espaço na 

UBS, às 10h, 

Prazo Seis meses  

Responsáveis pelo 

acompanhamento 

das ações 

Médico, Enfermeiro  

Processo de 

monitoramento e 

avaliação das ações 

Será realizado monitoramento e avaliação durante as 

reuniões, utilizando planilhas a serem elaboradas. 
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Quadro 3 - Operações sobre o “nó crítico 2” relacionado ao problema “Alta 

incidência de Tabagismo”, na população sob responsabilidade da Equipe de 

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

Nó crítico 2 Ausência de ações desenvolvidas pela equipe de 

saúde direcionadas ao tabagismo. 

Operações  Aumentar conhecimentos da equipe de saúde e assim 

realizar mais palestras para população tabagista. 

Projeto Mais ações, menos tabagistas 

Resultados 

esperados 

Capacitação dos profissionais  

Maior numero de palestras para tabagista para cessação 

Produtos esperados Cessar ou diminuir o numero de tabagistas da área 

abrangente  

Recursos 

necessários 

Organizacional – sala de reuniões, material impresso, 

computador com acesso a internet  

Cognitivo – revisão do material sobre tabagismo e planejar 

palestras e datas 

Político – Equipe de Saúde trabalhando juntos para a 

realização das reuniões  

Financeiro – recursos para impressão do material  

Recursos críticos Toda a equipe junta para realização das reuniões  

Controle dos 

recursos críticos 
Enfermeira  

Ações estratégicas Realizar dois encontros de 15 em 15 dias na UBS, a partir 

das 16H  

Prazo Quatro semanas 

Responsáveis pelo 

acompanhamento 

das ações 

Medica e Enfermeira  

Processo de 

monitoramento e 

avaliação das ações 

Monitoramento e avaliação será realizado em cada 

reunião  
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Quadro 4 - Operações sobre o “nó crítico 3” relacionado ao problema “Alta 

incidência de Tabagismo”, na população sob responsabilidade da Equipe de 

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

Nó crítico 3 Desconhecimento do tratamento gratuito antitabaco 

Operações  Orientar a população tabagista do tratamento gratuito , 

através do projeto “ Lutando contra o Tabaco” 

Projeto Lutando contra o Tabaco 

Resultados 

esperados 

Tabagistas com garantia do tratamento e começando a 

cessação do uso do tabaco  

Produtos esperados Projeto Lutando contra o tabaco  introduzido  

Grupos educativos em funcionamento 

Recursos 

necessários 

Organizacional –organização dos grupos e palestrantes  

Cognitivo – informação dos medicamentos disponíveis  

Político – projeto aprovado, e apoio da SMS 

Financeiro -recursos para folhetos, projetor, lanches, 

local  

Recursos críticos Financeiro – recursos folhetos, lanches 

Controle dos 

recursos críticos 
Enfermeira e Médica  

Ações estratégicas Realizar uma palestra ao mês 

Prazo Seis meses  

Responsáveis pelo 

acompanhamento 

das ações 

Médica e Enfermeira  

Processo de 

monitoramento e 

avaliação das ações 

Monitoramento com as ACS, tendo informações do 

paciente e avaliações em cada palestra.  
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Quadro 5 - Operações sobre o “nó crítico 4” relacionado ao problema “Alta 

incidência de Tabagismo”, na população sob responsabilidade da Equipe de 

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

Nó crítico 4 Ausência dos grupos operativos para fornecer 

informações e apoio psicológico 

Operações  Realizar mais grupos operativos com apoio do NASF. 

Visitas domiciliares com foco nas atividades do grupo 

operativo.  

Projeto Lutando contra o tabaco  

Resultados 

esperados 

Ativar Grupos operativos, fornecendo informações e 

apoio  

Produtos esperados Conseguir cessar o uso do tabaco 

Recursos 

necessários 

Organizacional- organização com a Equipe de saúde 

para realização do grupo operativo  

Cognitivo –  conhecimento sobre o tema e planejamento 

da palestra  

Político – mobilização da Equipe 

Financeiro - recursos para folhetos, projetor, lanches. 

Recursos críticos Financeiro - recursos para folhetos, lanches  

Controle dos 

recursos críticos 
Enfermeira e Médica 

Ações estratégicas Visitas domiciliares das ACS, convidando os tabagistas 

para o grupo operativo. 

Realizar um grupo operativo ao mês  

Prazo Seis meses 

Responsáveis pelo 

acompanhamento 

das ações 

Médica e Enfermeira 

Processo de 

monitoramento e 

avaliação das ações 

Monitoramento e avaliação em cada reunião. Planilha 

para registro de participação nos grupos operativos.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É importante observar a relevância de realizar um diagnóstico situacional, 

juntamente com a equipe de saúde, para identificar o problema na área de 

abrangência e assim realizar um plano de intervenção a ser implantado. 

Com o plano de intervenção, espera-se que possa atingir objetivo de reorganização 

da equipe de saúde da família, assim chegar a realizar grupos operativos, e 

implantar as ações propostas, onde os tabagistas terão mais informações em 

relação aos riscos que levam o hábito de fumar e saberem que existe ajuda 

medicamentosa gratuita e apoio psicológico. 

Com conhecimento e motivação da equipe, a atuação de diversos profissionais da 

saúde é de muita importância para o tratamento contra o tabagismo, juntamente com 

a adesão terapêutica. Constitui-se num processo dinâmico, o qual deve estar em 

constante monitorização. 

Com a participação da população, dos setores sociais e principalmente da equipe da 

“ESF” espera-se que um número considerável de tabagistas façam adesão ao 

tratamento contra o tabaco no município de Berizal e assim ter um grande impacto 

positivo sobre a vida e saúde da população. 
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ANEXO A 

Questionário de Tolerância de Fagerström 

1. Quantos cigarros você fuma por dia? 

( 0 ) menos de 11 

( 1 ) de 11 a 20 

( 2 ) de 21 a 30 

( 3 ) mais de 30 

2. Quanto tempo depois de acordar você fuma o primeiro cigarro? 

( 0 ) + de 60 min 

( 1 ) entre 31 e 60 min 

( 2 ) entre 06 e 30 min 

( 3 ) menos de 6 min 

3. Você tem dificuldade de ficar sem fumar em locais proibidos? 

( 0 ) não 

( 1 ) sim 

4. O primeiro cigarro da manhã é o que traz mais satisfação? 

( 0 ) não 

( 1 ) sim 

5. Você fuma mais nas primeiras horas da manhã do que no resto do dia? 

( 0 ) não 

( 1 ) sim 

6. Você fuma mesmo quando acamado por doença? 

( 0 ) não 

( 1 ) sim 

Interpretação do Resultado: 

• 0 a 2 pontos = muito baixa dependência física 

• 3 a 4 pontos = baixa dependência física 

• 5 pontos = média dependência física 

• 6 a 7 pontos = elevada dependência física 

• 8 a 10 = muito elevada dependência física 

Fonte: FAGERSTRÖM; SCHNEIDER, 1989 apud BRASIL, 2015. 


