
  

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS 

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO GESTÃO DO CUIDADO EM SAÚDE 

DA FAMÍLIA 

 

 

 

 

PATRÍCIA MONTEIRO DE SOUZA 

 

 

 

 

AÇÕES PREVENTIVAS PARA CONTROLE E REDUÇÃO DO 

NÚMERO DE TABAGISTAS NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA 

JARDIM PRIMAVERA EM GOVERNADORVALADARES, MINAS 

GERAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

GOVERNADOR VALADARES/ MINAS GERAIS 

2019



 

  

PATRÍCIA MONTEIRO DE SOUZA 

 

 

 

 

 

 

AÇÕES PREVENTIVAS PARA CONTROLE E REDUÇÃO DO 

NÚMERO DE TABAGISTAS NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA 

JARDIM PRIMAVERA EM GOVERNADOR VALADARES, MINAS 

GERAIS 

 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso 

de Especialização em Gestão do Cuidado em Saúde da 

Família, Universidade Federal de Minas Gerais, para 

obtenção do Certificado de Especialista. 

 

Orientador: Professor Dr. Bruno Leonardo de Castro Sena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOVERNADOR VALADARES / MINAS GERAIS 

2019



 

  

PATRÍCIA MONTEIRO DE SOUZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÇÕES PREVENTIVAS PARA CONTROLE E REDUÇÃO DO 

NÚMERO DE TABAGISTAS NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA 

JARDIM PRIMAVERA EM GOVERNADOR VALADARES, MINAS 

GERAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banca examinadora 

 

 

Professor Bruno Leonardo de Castro Sena (UFMG) 

 

Professora Ms. Eulita Maria Barcelos (UFMG) 

 

Aprovado em Belo Horizonte, em 23/10/2019.



 

  

DEDICATÓRIA 

 

 

 

 

Dedico este trabalho primeiramente a Deus, por ser 

essencial em minha vida, o autor do meu destino, que me 

guia e me socorre nos momentos de angústia e aflição. 

Ao mеυ pai Raimundo, à minha mãe Helena е аоs meus 

irmãos Renan e Rone, pois sem vocês este trabalho e 

muitos dos meus sonhos não se realizariam. 

À Equipe de Saúde da Família Jardim Primavera, é um 

orgulho compartilhar o local de trabalho com profissionais 

tão capazes e dedicados. Obrigada pelo apoio e 

companheirismo, sem vocês não seria possível à elaboração 

desse Trabalho de Conclusão de Curso, fruto do trabalho de 

uma equipe competente e empenhada. 

 

 

 

 

 

 



 

  

AGRADECIMENTOS 

 

 

Agradeço imensamente a Deus que me guiou nessa longa 

caminhada e me fortaleceu diante das dificuldades, pois não 

permitiu que eu desistisse dos meus sonhos. Também sou 

grata ao Senhor, por ter tranquilizado o meu espírito nos 

momentos mais difíceis da minha trajetória acadêmica. 

Aos meus pais, obrigada pelos valores ensinados, dedicação e 

amor incondicional à nossa família. Aos meus irmãos pelo 

carinho e amizade de sempre. 

À Universidade Federal de Minas Gerais, pela oportunidade de 

fazer essa pós-graduação e o trabalho final de curso. 

Ao meu orientador Professor Bruno Leonardo de Castro Sena, 

pelo apoio dedicado à elaboração deste trabalho. 

Aos meus familiares, amigos, mestres e companheiros que de 

alguma forma direta ou indiretamente fizeram parte da minha 

formação, em especial minha amiga Láisa, muito obrigada! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Quando os seus talentos encontram as necessidades do 

mundo, ali está à sua vocação”  

Aristóteles 

 

“Seu trabalho vai preencher boa parte da sua vida e a única 

maneira de ser verdadeiramente satisfeito é fazer o que 

acredita ser um ótimo trabalho. E a única maneira de fazer um 

ótimo trabalho é amar o que você faz”  

 Steve Jobs



 

  

RESUMO 

 

O tabagismo é uma doença crônica que surge devido à dependência da nicotina, 
estando, portanto, inserido, desde 1997, na Classificação Internacional de Doenças 
da Organização Mundial de Saúde, classificada no grupo de transtornos mentais e 
de comportamento decorrentes do uso de substâncias psicoativas. Ressalta-se a 
insuficiência de esclarecimento dos tabagistas em relação às doenças associadas 
ao tabaco e nível de informação da população em relação ao controle do tabagismo 
bem como a cessação do uso. Primeiramente fez-se o diagnóstico situacional pelo 
método da Estimativa Rápida para conhecer os problemas locais e após fazer a 
priorização dos mesmos. Com embasamento nos dados coletados pela equipe de 
saúde da família do Jardim Primavera, há uma incidência de aproximadamente 303 
fumantes em nossa área de abrangência e agregado à coleta de dados por meio de 
pesquisas em fontes referenciadas e com base na observação e registro dos 
profissionais que atuam no serviço. O presente trabalho tem como objetivo propor 
um plano de ação, por meio de ações preventivas, para controlar ou diminuir o 
número de tabagistas na Unidade Básica de Saúde Jardim Primavera no município 
de Governador Valadares,Minas Gerais por meio de um modelo no quais ações 
educativas, de comunicação, de atenção à saúde, se potencialize para prevenir a 
iniciação do tabagismo, promover a cessação de fumar e proteger a população da 
exposição à fumaça ambiental do tabaco.Para a fundamentação teórica deste 
trabalho foi realizada busca bibliográfica nos periódicos científicos editados na linha 
temporal do período de 1999a 2019 com vistas a realizar o levantamento o histórico 
e evolução das políticas públicas do Programa Saúde da Família no Brasil.No 
decorrer da elaboração deste Projeto de Intervenção, adotamos o desafio de buscar 
o envolvimento de profissionais da saúde, de gestores municipais, de estabelecer 
parcerias com instituições, tabagistas e enfim, público em geral, com intuído de 
promover o controle e ações preventivas para tratar sobre o tabagismo. 

 

Descritores: Estratégia Saúde da Família. Atenção Primária à Saúde. Tabagismo. 

Promoção da Saúde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

ABSTRACT 

 

 
 

Smoking is a chronic disease that arises due to nicotine dependence and has been 
included, since 1997, in the International Classification of Diseases of the World 
Health Organization, classified in the group of mental and behavioral disorders 
resulting from the use of psychoactive substances. It is noteworthy the lack of 
clarification of smokers regarding tobacco-related diseases and the level of 
information of the population regarding smoking control as well as cessation of use. 
Firstly the situational diagnosis was made by the Rapid Estimation method to know 
the local problems and after prioritizing them. Based on data collected by the Jardim 
Primavera family health team, there is an incidence of approximately 303 smokers in 
our coverage area and aggregated to data collection through research from 
referenced sources and based on observation and registration of professionals who 
act in the service. This paper aims to propose an action plan, through preventive 
actions, to control or reduce the number of smokers in the Jardim Primavera Basic 
Health Unit in the municipality of Governador Valadares, Minas Gerais through a 
model in which educational actions, communication, and health care, enhance the 
prevention of smoking initiation, promote smoking cessation and protect the 
population from exposure to environmental tobacco smoke. For the theoretical 
foundation of this work, a bibliographic search was carried out in scientific journals 
published in the timeline from 1999 to 2019 with a view to conducting a survey of the 
history and evolution of public policies of the Family Health Program in Brazil. During 
the preparation of this Intervention Project, we adopted the challenge of seeking the 
involvement of health professionals, municipal managers, establishing partnerships 
with institutions, smokers and finally the general public, with the intention of 
promoting control and preventive actions to treat about smoking. 

 

 

Keywords: Family Health Strategy. Primary Health Care. Smoking. Health promotion 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Aspectos gerais do município 

 

Figura 1-Vista Panorâmicade Governador Valadares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Wikipedia (2018). 

 

O Município de Governador Valadares está situado no interior do estado de 

Minas Gerais e encontra-se inserido à mesorregião do Vale do Rio Doce, localizado a 

leste da capital do estado e sudeste do Brasil. Ocupa uma área de 2.342, 319 km², 

representando 0,4003% do território mineiro, 0,254% da área da região sudeste do 

Brasil e 0,0276% de todo o território brasileiro, sendo que 24,4 km² estão 

em perímetro urbano segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE,2017). De acordo com o censo de 2017, a população residente total de 

Governador Valadares era de 280.901 pessoas e seu Índice de Desenvolvimento 

Humano (IDH) é de 0, 727, considerando como alto em relação ao estado. 

Dados históricos revelam que o desbravamento da cidade teve início no século 

XVI, em expedições como a de Sebastião Fernandes Tourinho que seguiam pelo 

curso do rio doce à procura de metais preciosos em suas margens. No entanto, o 

povoamento foi iniciado somente entre os séculos XVIII e XIX com a instalação de 

quartéis destinados a vigiar ataques dos índios contra colonos e comerciantes que 

navegavam pelo Rio Doce. Com a locação da Estação Ferroviária Vitória a Minas, por 

volta de 1907, houve a consolidação do povoado, cuja localização próxima de 

produtores de café e extração de madeira favoreceu o desenvolvimento comercial e o 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Doce
https://pt.wikipedia.org/wiki/Belo_Horizonte
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea
https://pt.wikipedia.org/wiki/Minas_Gerais
https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Sudeste_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Sudeste_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Per%C3%ADmetro_urbano
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desenvolvimento_Humano
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desenvolvimento_Humano
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sebasti%C3%A3o_Fernandes_Tourinho
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estrada_de_Ferro_Vit%C3%B3ria_a_Minas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Caf%C3%A9
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crescimento populacional, sendo considerada a principal fonte de renda municipal ao 

lado da pecuária e do comércio (IBGE, 2017). 

No Produto Interno Bruto (PIB) o municípios e destaca nas áreas de atividade 

comercial e unidades de prestação de serviços. A fragilidade econômica das outras 

cidades provocou fluxos migratórios que favoreceram o rápido incremento da 

população urbana, reforçando a terceirização da economia valadarense. O Município 

passou a concentrar o maior número de estabelecimentos atacadistas, varejistas e de 

unidades prestadoras de serviços, ocupando a maior parte da mão-de-obra existente 

na microrregião. 

Em 2015 de acordo com o Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil (2019), 

os valores referentes ao Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), entre 

1991 a 2010, passaram de 0,508, em 1991, para 0,727, em 2010. Isso implica em 

uma taxa de crescimento de 43,11% para o município, a dimensão cujo índice mais 

cresceu em termos absolutos foi educação (com crescimento de 0,350), seguida por 

longevidade e por renda.  

 

1.2 Aspectos da Comunidade 

 

Entre a década de 1990 e no começo do século XXI, Governador Valadares se 

tornou conhecida pela grande quantidade de pessoas que emigraram da cidade para 

o exterior em busca de melhores condições de vida. Há no município uma grande 

injeção de dinheiro por conta desses milhares de imigrantes, localizados em sua 

maioria nos Estados Unidos (WIKPEDIA, 2019)  

A cidade é banhada pelo Rio Doce e tem como importante marco natural o Pico 

da Ibituruna, o qual pode ser avistado de quase todo o município e oferece a 

oportunidade de escaladas e saltos de vôo livre, inclusive campeonatos nacionais e 

internacionais dessa modalidade. Eventos como o GV Folia e a Expoagro GV 

(exposição agropecuária) também se configuram como principais atrativos 

(WIKPEDIA, 2019). 

 

 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Pecu%C3%A1ria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Com%C3%A9rcio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pico_da_Ibituruna
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pico_da_Ibituruna
https://pt.wikipedia.org/wiki/Escalada
https://pt.wikipedia.org/wiki/Voo_livre
https://pt.wikipedia.org/wiki/GV_Folia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Exposi%C3%A7%C3%A3o_agropecu%C3%A1ria
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1.3 O sistema municipal de saúde 

 

Na saúde Governador Valadares possuía, em 2009, 197 estabelecimentos de 

saúde, sendo 108 deles privados e 89 públicos municipais entre hospitais, prontos-

socorros, postos de saúde e serviços odontológicos.  

Funcionários que integram as equipes Estratégia Saúde da Família estão 

sendo capacitados. Além de informações sobre o funcionamento do Sistema de 

Saúde no município, o objetivo da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de 

Saúde (SMS), é integrá-los à rotina do serviço de forma alinhada às necessidades 

apresentadas pelo serviço e comunidades onde atuam. 

O trabalho das equipes na "Estratégia de Saúde da Família", estará voltado à 

reorganização do modelo e à ampliação do acesso às ações de saúde, garantindo-se 

a atenção integral aos indivíduos e as famílias, mediante o estabelecimento de 

vínculo territorial. 

Em 2013, Governador Valadares possuía 410 leitos para internação em 

estabelecimentos de saúde, dos quais 266 eram privados e 144 públicos.  A cidade 

conta ainda com a Rede do SUS, dois hospitais especializados (ambos privados) e 

sete gerais, sendo um público, dois filantrópicos e quatro privados. O Hospital 

Municipal de Governador Valadares (HMGV), é o principal hospital da cidade, 

funcionando com atendimento 24 horas, disponibilizando 275 leitos e propiciando 

atendimento a 900 pessoas por dia, além da única UTI neonatal da região. Entretanto 

os serviços prestados não se encontravam em condições adequadas devido ao 

congestionamento da rede pública de saúde local, uma vez que o hospital também 

atende aos pacientes aproximadamente de 80 cidades do Vale do Rio Doce, segundo 

informações da Prefeitura Municipal em 2015 (PREFEITURA MUNICIPAL DE 

GOVERNADOR VALADARES, 2015). 

O município ainda possui outros hospitais particulares, como o Instituto do 

Coração do Leste Mineiro, Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Médio 

Rio Doce, Hemominas, a Casa de Saúde Nossa Senhora das Graças, Hospital Infantil 

Unimed Criança, Hospital São Lucas, Hospital São Vicente de Paula, dentre outros de 

relevância regional. O setor de saúde é bastante desenvolvido: os hospitais ofertam 

aparelhos sofisticados. 

As farmácias e laboratórios de análises clínicas são modernos e bem 

equipados. Encontra-se em construção pelo Estado de Minas Gerais, com início no 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_emerg%C3%AAncia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_emerg%C3%AAncia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Posto_de_sa%C3%BAde
https://pt.wikipedia.org/wiki/Odontologia
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ano de 2014, um hospital para atendimento regional, com previsão de aumento do 

número de vagas e melhoria geral no atendimento de saúde da microrregião de 

Governador Valadares. Sua administração municipal se dá pelos 

Poderes Executivo e Legislativo.O Executivo é exercido pelo atual prefeito, eleito nas 

eleições municipais de 2016, auxiliado pelo seu gabinete de secretários.  Já o Poder 

Legislativo, por sua vez, é constituído pela câmara municipal, composta por 

21 vereadores, ficando a casa responsável por elaborar e votar leis fundamentais à 

administração e ao Executivo, especialmente o orçamento participativo (Lei de 

Diretrizes Orçamentária). 

 

1.4 A Unidade Básica de Saúde Jardim Primavera e sua equipe 

 

A Unidade Básica de Saúde tem uma infraestrutura física boa, com salas bem 

distribuídas de acordo com as necessidades dos usuários, como: consultório médico, 

consultório dentário, ambiente de recepção, sala para o Núcleo de Apoio à Saúde da 

Família (NASF), sala de enfermagem, sala dos Agentes Comunitários de Saúde 

(ACS), sala de reuniões, sala de vacina, sala de curativos, banheiros e outros. 

A população (usuário) que necessita da ABS com suas patologias de 

condições crônicas (período de duração mais ou menos longo, superior a três meses), 

o que nos orienta a elaborar uma agenda de atividades diárias voltadas para a 

atenção programada, com promoção de saúde; prevenção de agravos à saúde; 

estruturar as intervenções sobre os fatores de risco biopsicológicos, hipertensão 

arterial, pré-diabetes, diabetes, dislipidemias, transtornos mentais e outros) com 

ênfase na atenção multiprofissional; atenção cooperativa dos generalistas da Atenção 

Primaria de Saúde (APS) e dos especialistas; atenção as condições crônicas muito 

complexas.  

Faz-se necessária também, uma agenda de consultas espontâneas voltadas 

para as patologias de condições agudas (curso curto, inferior a três meses de duração 

e tendem a se autolimitar). 

Em relação à equipe, as atividades são desenvolvidas por uma equipe 

multiprofissional, composta por uma médica, uma enfermeira uma técnica de 

enfermagem, uma cirurgiã dentista,uma auxiliar de saúde bucal, agentes comunitários 

de saúde (ACS) de acordo com a área de abrangência e profissionais do NASF, que 

tem como objetivo maior potencializar a reorientação do processo de trabalho e das 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Poder_Executivo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Poder_Legislativo
https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A2mara_municipal_(Brasil)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vereador
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ações que constituem o modelo de atenção proposto pelo Sistema Único de Saúde 

(SUS) no âmbito da Atenção Básica de Saúde (ABS), buscando ampliá-las e garantir-

lhes mais efetividades. 

A Equipe de Saúde da Família desenvolvem-se os programas preconizados 

pelo Ministério de Saúde: ações educativas que possam interferir no processo de 

saúde-doença da população. Faz-se programação das atividades de atenção à saúde 

de acordo com as necessidades de saúde da população, com priorização de 

intervenções clínicas ou sanitárias e dos grupos de risco bem como e os fatores de 

risco nos problemas de saúde, de doenças e danos evitáveis.  

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

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

agendamento das visitas domiciliares dos doentes que carecem de um seguimento 

continuado e até a programação da próxima semana, trabalha-se com aspectos 

fundamentais como a valorização da educação na vida familiar, na convivência 

humana. É reconhecido o trabalho de grande responsabilidade dos agentes 

comunitários de saúde na realização de atividades de prevenção de agravos à saúde, 

conhecendo os problemas da comunidade onde atuam, as condicionantes e 

determinantes, sendo a Unidade Básica de Saúde a porta de entrada ao sistema. 

No seu dia a dia a ESF Jardim Primavera funciona no horário de 07h00min 

horas às 11h00min. O intervalo para almoço é de 11h30min as 13h00min com retorno 

de 13h00min as 17h00min. 

O modelo de trabalho é bastante receptivo, diariamente são feitos 

atendimentos conforme a demanda espontânea (maior parte), e às consultas 

programadas que são marcadas pelas ACS durante a semana. Desta forma evitam-se 

filas imensas para marcações de consultas. Geralmente marca-se 15 pacientes no 

período da manhã e 15 pacientes à tarde. Semanalmente são atendidos os Grupos 

Operativos HIPERDIA, Saúde Mental, Saúde do Homem, Tabagismo, Puericultura, 

Pré-Natal, Preventivos (Controle de Câncer de Mama e Ginecológico), além de visitas 

domiciliares. Uma vez por mês a médica presta atendimento aos pacientes 

pertencentes ao Pico do Ibituruna que atualmente constitui como parte da área de 

abrangência. Diariamente há atendimentos de saúde bucal, crianças desnutridas, 

vacinação, controle glicêmicos e pressóricos e curativos. 

Em relação aos grupos operativos HIPERDIA, Saúde Mental, a equipe resolveu 

condicionar a troca das receitas à participação nas reuniões.  Acredita-se que seja 
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uma forma de manter o paciente crônico acolhido pela unidade, a proposta se 

mostrou eficaz uma vez que eles sempre participam dos grupos de atividade física, ou 

de auriculoterapia. Nos dias atuais, também foi possível fazer um convênio com um 

clube localizado no bairro vizinho para atividades de hidroginásticas destinadas a 

estes pacientes.  

A grande rotatividade de profissionais dificulta um projeto e avaliação do 

trabalho em equipe, o que gerou um problema enfrentado constantemente. Outro a 

ser citado está relacionado à falta de triagem à demanda de atendimentos, seja 

espontânea ou programada. O paciente por diversas vezes entra para avaliação 

médica sem ter aferido PA, medido altura, feito controle glicêmico etc.; o que provoca 

um desgaste e sobrecarga de trabalho por parte do profissional médico, que por não 

haver triagem ante um atendimento se vê obrigado a atender toda demanda, inclusive 

algumas que não são de sua competência.  

Em suma, além das deficiências apresentadas, existem as dificuldades em 

identificar as necessidades de saúde da comunidade, as situações de risco e 

vulnerabilidade da população territorial.  

 

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

 

A etapa inicial deste plano consistiu em elaborar o diagnóstico situacional de 

saúde da comunidade, e para tanto utilizou o método de estimativa rápida, que 

consiste no levantamento de dados através de entrevistas, análise de registros e 

observação da dinâmica entre pacientes e equipe de trabalho. O método de 

Estimativa Rápida mostrou-se o mais adequado para o fim almejado, pois, além de 

ser uma abordagem bastante rápida e de baixo custo, acreditou-se que traz 

resultados mais reais quando a pesquisa é restrita a um pequeno grupo de pessoas, 

como nesta comunidade assistida. 

Diante do exposto sobre o contexto histórico do município na área da saúde, é 

possível listar os problemas relacionados à rede de serviços de saúde encontrados no 

território e comunidade. 

 Dificuldade com as interconsultas com especialidades como (cardiologistas, 

neurologistas, psiquiatras, ortopedistas, dermatologistas, oftalmologistas, 

nefrologistas, urologistas, gastroenterologistas, otorrinolaringologistas e outros. 
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 Temos dificuldades com Serviço de Contra Referência para saber a resolução 

dos casos encaminhados ao serviço especializado. 

 Falta de medicamentos básicos oferecidos pelo SUS, nas farmácias das 

unidades. 

 A não realização de exames de alta complexidade pelo SUS como: (TAC e 

RMN, Colonoscopia). 

 Dificuldades para identificar as necessidades de saúde da comunidade, as 

situações de risco e vulnerabilidade da população territorial. 

Estes problemas listados acima, o poder de resolutividade e governabilidade da 

equipe de profissionais, são muito pequenos, há necessidade da intervenção da 

Secretária de Saúde. 

Os problemas que são viáveis a nossa intervenção são: 

 Alto índice de tabagismo 

 Risco Cardiovascular e Hipertensivo 

 Arboviroses 

 DST’s 

 Doenças crônicas descompensadas: Diabetes Mellitus e Hipertensão Arterial 

Quadro 1 -População segundo a faixa etária e gênero na área de abrangência da ESF 

Jardim Primavera, do Município de Governador Valadares, Minas Gerais, 2018. 

 

FAIXA ETÁRIA MASCULINO FEMININO TOTAL 

0-1 ANO 12 16 28 

1-4 ANOS 81 83 164 

5-14 ANOS  250 264 514 

15-19 ANOS 164 157 321 

20-29 ANOS 222 238 460 

30-39 ANOS 238 264 502 

40-49 ANOS 215 227 442 

50-59 ANOS 158 163 321 

60-69 ANOS 123 133 256 

70-79 ANOS 37 38 75 
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80 ANOS E MAIS 22 24 46 

TOTAL 1522 1607 3129 

Fonte: IBGE (2018). 

 

Quadro 2-Perfil epidemiológico da área de abrangência da ESF Jardim Primavera, do 

Município de Governador Valadares, Minas Gerais, 2018. 

 

INDICADORES MICRO 

1 

MICRO 

2 

MICRO 

3 

MICRO 

4 

MICRO 5 MICRO 

6 

Pop. alvo para 

rastreamento de câncer 

de mama 

69 71 65 79 87 88 

Pop. alvo para 

rastreamento de câncer 

de colo 

141 155 138 143 141 134 

Pop. alvo para 

rastreamento de câncer 

de próstata 

83 45 59 74 72 81 

Portadores de 

hipertensão arterial 

esperados:  

78 82 77 88 78 86 

Portadores de 

hipertensão arterial 

cadastrados:  SISAB 

63 

 

70 63 67 60 66 

Relação hipertensos 

esperados/cadastrados 

80% 85% 82% 76% 77% 76% 

Portadores de diabetes 

esperados:  

42 43 40 43 42 45 

Portadores de diabetes 

cadastrados:  SISAB 

34 28 26 21 27 31 

Relação diabéticos 

esperados/cadastrados 

81% 65% 65% 49% 64% 69% 

Fonte: Autoria Própria (2019). 

 

PRINCIPAIS CAUSAS DE ÓBITOS:Neoplasia maligna, seguida das doenças 

crônicas cardiovasculares e Violência doméstica e/ou outras mortes por violências. 
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PRINCIPAIS CAUSAS DE INTERNAÇÃO: Na faixa etária de 0 aos 20 anos as 

principais causas são: Gastroenterites Infecciosas e Complicações, Pneumonias 

Bacterianas e Asma. Já nos adultos e idosos as causas principais são: Neoplasias 

Malignas, Doenças Cardiovasculares e hipertensivas, AVC, Doenças Crônicas 

descompensadas e Arboviroses complicadas.  

 

DOENÇAS DE NOTIFICAÇÃO: HIV/AIDS - Infecção pelo Vírus da Imunodeficiência 

Humana ou Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, Hepatites, Sífilis, Febre 

Amarela, Malária, Dengue, Zika, Chikungunya, Hanseníase, Tuberculose, Doença de 

Chagas, Esquistossomose, Leishmaniose, Leptospirose. 

 

CAUSAS DE MORTALIDADE INFANTIL:  Complicações relacionadas a gestação 

e/ou parto, Gastroenterites infecciosas e complicações, Infecções de Vias Aéreas 

Superiores. 

 

1.6 Priorização dos problemas: a seleção do problema para plano de 

intervenção  

 

Priorização é fazer uma seleção dos problemas levantados escolhendo aqueles 

que a equipe tem condições de enfrentá-los, utilizando neste processo critérios como 

a importância, urgência e a capacidade de enfrentamento.  

A priorização é essencial, pois, é inviável resolver todos os problemas ao mesmo 

tempo principalmente pela falta de recursos humanos, materiais, financeiros e 

disponibilidade de tempo para enfrentá-los todos de uma só vez (CAMPOS; FARIA; 

SANTOS, 2017)  

Em reunião com a equipe e através de informantes-chave, foi criada uma 

planilha em que os problemas identificados foram analisados quanto à sua 

respectiva prioridade, da seguinte forma: 

 Atribuiu-se valor “alto, médio, baixo” para a importância do problema. 

 Distribuíram-se pontos de acordo com sua urgência. 

 Definiu-se a capacidade de enfrentamento do problema, ou seja, se este 

está dentro, fora, ou parcialmente dentro do espaço de governabilidade da 
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equipe. 

Quadro 3-Classificação de prioridade para os problemas identificados no diagnóstico 

da comunidade na área de abrangência da ESF Jardim Primavera, do Município de 

Governador Valadares, Minas Gerais, 2018. 

 

Problemas Importância* Urgência** Capacidade de 

enfrentamento*** 

Seleção/ 

Priorização**** 

Alto índice de 

tabagismo 

Alta 7 Parcial 1 

Doenças crônicas 

descompensadas-

Diabetes Mellitus – 

Hipertensão Arterial 

Alta 6 Parcial 2 

Neoplasias Malignas Alta 6 Parcial 3 

Risco Cardiovascular 

e Hipertensivo 

Alta 5 Parcial  4 

Arboviroses Alta 

 

3 Fora 5 

DST’s Alta 3 Parcial  6 

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 município de Governador Valadares apresenta desafios com relação a 

ações de intervenção que visem à prevenção bem como o controle do tabagismo, a 

fim de reduzir o número de tabagistas. 

A equipe optou pela realização deste projeto, pois considerou a relevância 

acerca da efetividade do processo de redução e cessação do uso do tabaco na 

região de Governador Valadares é urgente e de extrema importância. Essa realidade 

decorre de diversos fatores: alto índice de Neoplasias malignas, alto índice de 

Arboviroses, alto índice de Doenças cardiovasculares e hipertensivas; alto índice de 

Doenças Crônicas descompensadas como Diabetes Mellitus e Hipertensão Arterial e 

alto índice de Doenças de Transmissão Sexuais (OPAS,2018). 

Para tanto, segundo Rosemberg (2003), é imprescindível que os fumantes 

sejam auxiliados, pois a dependência nicotínica é considerada doença crônica que 

apresenta recaídas frequentes. O mesmo autor salienta ainda a melhora da saúde e 

o aumento da expectativa de vida quando o tabagista deixa de fumar. 

De acordo com Oliveira (2007, p.80), o tabagismo representa um problema de 

saúde pública, não somente nos países desenvolvidos como também em países em 

desenvolvimento, como o Brasil. “O tabaco, em todas as suas formas, aumenta o 

risco de mortes prematuras e limitações físicas por doença coronariana, hipertensão 

arterial, acidente vascular encefálico, bronquite, enfisema e câncer”. 

No Brasil, mortes por doenças respiratórias, cardiovasculares, câncer e 

diabetes, entre outras, somaram 62,8% das mortes documentadas em 2004. A 

projeção da OMS é que esse grupo de doenças seja a primeira causa de morte em 

todos os países em desenvolvimento até 2010. Tabagismo, consumo abusivo de 

bebidas alcoólicas, obesidade, consumo excessivo de gorduras saturadas, ingestão 

insuficiente de frutas e hortaliças e inatividade física são os principais fatores de 

risco modificáveis responsáveis pela maioria das mortes por DANT e por fração 

substancial da carga de doenças em razão dessas enfermidades, de acordo com a 

OMS (BERTO; CARVALHAES; DE MOURA, 2010). 

Um programa de combate à dependência do tabaco, além de beneficiar os 

indivíduos e sua comunidade, servirá de incentivo para outros serviços de saúde, 

disseminando a política antitabagista. Torna-se necessário que todo programa 



25 

 

  

sobre a temática seja devidamente documentado e divulgado, favorecendo assim 

o conhecimento mais amplo sobre os métodos de condução do tratamento do 

tabagismo e contribuindo para a melhoria da assistência. 

Com o objetivo de contribuir para redução e cessação do tabagismo, este 

trabalho sugere modificações legais aplicáveis de forma realista nas ações 

estratégicas de controle e prevenção. 

 

 

 

 

 

. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo geral: 

 

Propor um plano de ação, por meio de ações preventivas, para controlar ou 

diminuir o número de tabagistas na UBS Jardim Primavera no município de 

Governador Valadares/MG. 

 

3.2 Objetivos específicos: 

 

 Identificar quantos e quais são os casos de fumantes que apresentam maior 

risco na área de abrangência da equipe; 

 Destacar o papel da equipe de saúde da família no desenvolvimento das 

práticas educativas, de promoção à saúde e prevenção ao tabagismo; 

 Propor plano de ação para subsidiar os profissionais de saúde para 

abordagem, avaliação, motivação e acompanhamento adequados das 

pessoas que fumam; 

 Estabelecer junto a ESF uma rotina de visitação para prestar a assistência 

integral aos tabagistas; 

 Organizar de ações estratégicas de conscientização, prevenção e controle do 

tabagismo na UBS Jardim Primavera em Governador Valadares, MG. 
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4 METODOLOGIA 

 

A coleta de dados foi feita por meio do diagnóstico situacional pelo Método de 

Estimativa Rápida para que fosse possível conhecer a realidade do local, seus 

principais problemas e priorizá-los, se deu por meio de pesquisas em fontes 

referenciadas e com base na observação e registro dos profissionais que atuam no 

serviço com o intuito de compreender sua organização e priorizar as ações de 

promoção de saúde e prevenção  de agravos,envolvendo a equipe para trabalhar 

em conjunto a complementaridade e interdependências dos diferentes 

saberes.(CAMPOS; FARIA; SANTOS; 2010). Realizando um planejamento do 

cronograma da equipe e disponibilizando tempo para discutir as ações a serem 

implementadas garantindo assim maior organização das demandas da população. 

Para a fundamentação teórica deste trabalho foi realizada busca bibliográfica 

nos periódicos científicos editados na linha temporal do período de 1999a 2019 com 

vistas a realizar o levantamento o histórico e evolução das políticas públicas do 

Programa Saúde da Família no Brasil. A pesquisa se deu no Scientific Eletronic 

Libray Online (SciELO), Google Acadêmico e Programas do Ministério da Saúde, 

Secretaria Estadual de Saúde, Leis, Portarias e Decretos e sites dos Conselhos de 

Saúde.Foram atribuídos para a busca os seguintes descritores: Estratégia Saúde da 

Família, Atenção Primária à Saúde e Tabagismo. 

Para elaboração do plano de ação, seguiu-se o método Planejamento 

Estratégico Situacional preconizado por Campos; Faria; Santos (2018), 
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5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

5.1 Estratégia Saúde da Família  

 

A Estratégia Saúde da Família é definida pelo Ministério da Saúde (BRASIL, 

2010 apud OLIVEIRA, 2011, p.17), como: 

 

[...] uma estratégia de reorientação do modelo assistencial, operacionalizada 
mediante a implantação de equipes multiprofissionais em unidades básicas 
de saúde. Estas equipes são responsáveis pelo acompanhamento de um 
número definido de famílias, localizadas em uma área geográfica delimitada. 
As equipes atuam com ações de promoção da saúde, prevenção, 
recuperação, reabilitação de doenças e agravos mais frequentes, e na 
manutenção da saúde desta comunidade. 

 

A Estratégia Saúde da Família tem como objetivo reorganizar da Atenção 

Básica no país, de acordo o que é preconizado do Sistema Único de Saúde. Ela 

pode ser entendida como uma estratégia para reorientar do modelo assistencial, 

operacionalizada mediante contratação de equipes multiprofissionais em Unidades 

Básicas de Saúde (BRASIL, 2017). 

Foi implantada a Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde nas Unidades 

Básicas de Saúde como uma possibilidade para a reorganização inicial da atenção 

básica com vistas à implantação gradual da ESF ou como uma forma de agregar os 

agentes comunitários a outras maneiras de organização da Atenção Básica 

(BRASIL, 2015). 

 

5.2 Atenção Primária à Saúde 

 

De modo geral, o primeiro contato estabelecido que oferece um atendimento 

abrangente, acessível e relacionado a comunidade, é a atenção primária à saúde 

(APS), que pode atender de 80% a 90% das necessidades de saúde de uma pessoa 

ao longo de sua vida. Na sua essência, a APS cuida das pessoas e não apenas trata 

doenças ou condições específicas, podendo atender de 80% a 90% das 

necessidades de saúde de uma pessoa ao longo de sua vida (ORGANIZAÇÃO PAN-

AMERICANA DA SAÚDE, 2019). 

Segundo prevê a Política Nacional de Atenção Básica: 
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A consolidação e o aprimoramento da atenção básica como 
importante reorientadora do modelo de atenção à saúde no Brasil 
requerem um saber e um fazer em educação permanente que sejam 
encarnados na prática concreta dos serviços de saúde. A educação 
permanente deve ser constitutiva, portanto, da qualificação das 
práticas de cuidado, gestão e participação popular (BRASIL, 2012a, 
p. 38) 
 

De acordo com Buss (2000) a concepção de um tratamento supervisionado, 

torna-se relevante a efetiva participação do usuário em seu tratamento, uma vez que 

o indivíduo torna-se o protagonista de sua própria história, se sente um ser 

importante e capaz, eleva sua autoestima, em função de notar que é capaz de 

abandonar o vício e tomar as rédeas de sua vida enquanto ser social.  

Para Buss (2000), a promoção da saúde sugere a associação entre os 

conhecimentos técnicos e do senso comum, da incitação de recursos institucionais e 

comunitários, públicos e privados para seu enfrentamento e resolução. Expõe que 

em função disso, cabe aos profissionais de saúde o desenvolvimento de ações e 

condutas exitosas, que garantam a cura ao paciente, podendo representar 

diminuição significativa do número de fumantes e a melhoria da qualidade de vida 

das pessoas. 

 

5.3 Tabagismo 

 

Na década de 50, estudos apontaram o início de uma relação entre o 

câncer de pulmão e o consumo de cigarros. Atualmente, com a avanços de 

estudos relativos à essa relação, é possível indicar que ela também se vincula a 

outros 20 tipos de diferentes tumores. Inclusive, pessoas que não fumam, se 

expostas à ambientes onde é possível conter a fumaça do cigarro, há um risco de 

desenvolverem o câncer (SECRETAN et al., 2009). 

 

O tabagismo é considerado uma epidemia/pandemia que acomete 
todo o planeta. É um importante problema de saúde pública que gera 
imensos gastos com a saúde.A ameaça que o tabagismo representa 
para a saúde mundial não tem precedentes (PRABHAT; HALOUPKA, 
1999, p. 3) 

 

O tabagismo integra o grupo dos transtornos mentais e comportamentais 

devidos ao uso de substância psicoativa na Revisão da Classificação Estatística 



30 

 

  

Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID-10, 1997) e 

é a maior causa isolada evitável de adoecimento e mortes precoces em todo o 

mundo (BRASIL, 2015 apud INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER, 2018). 

O tabagismo é considerado como um agravante na saúde pública, pois é 

manifesto como doença crônica, é considerável que seu tratamento seja rotineiro 

nas unidades de saúde do SUS (LUSTOSA, 2007). 

O tabaco é originário do continente americano e diversos povos utilizam esta 

planta da qual se extrai a nicotina. (BRASIL, 2012). Cientificamente o tabaco é 

conhecido como Nicotiana tabacum. O uso desta planta se iniciou por meio de 

alguns rituais que aconteciam nas sociedades indígenas da América Central. 

(PARANÁ, 2019). O nome científico se dá em referência a Jean Nicot, embaixador 

francês em Lisboa, Portugal, responsável pela introdução do rapé (BRASIL, 2012b). 

Já a origem da palavra tabaco é indígena proveniente da etnia Arawák:  

 

[...] A palavra tabaco teria vindo dos indígenas Arawák, que 
aspiravam a fumaça por meio de um tubo em forma de Y e fumavam 
folhas enroladas, como uma espécie de charuto. O termo árabe 
tabbâq designava certas plantas fumadas em cahimbos. Em tupi, a 
palavra petigma e suas variações (petema, peti, petum, betum, 
pitima, pituma, putu, potu, potum) se referiam à folha do fumo 
(BRASIL, 2012b, p. 7-8). 
 
 

As práticas ritualísticas envolvendo o tabaco nas sociedades indígenas 

tinham vários objetivos, tais como: a purificação, a proteção e o fortalecimento dos 

ousados guerreiros, entre outros. Eles acreditavam que a substância trazia poderes 

mágicos que permitiam prever o futuro. Certamente, a substância chegou ao Brasil 

na migração das tribos tupis-guaranis (PARANÁ, 2019). Esses usos datam de mais 

de 1.000 a.C. Mas só se espalhou para o mundo todo pela ação dos navegadores 

europeus no século XVI. No Brasil, é provável que a chegada da planta tenha sido a 

partir da migração de tribos tupi-guaranis (BRASIL, 2012b). 

Na Europa, seu uso foi iniciado a partir do século XVI, quando o diplomata 

francês vindo de Portugal, Jean Nicot, cicatrizou uma úlcera na perna, que até 

então, era incurável (PARANÁ, 2019).A própria rainha francesa, Catarina de Médicis, 

utilizou a planta para fins medicinais. Ela utilizava o fumo em pó para curar 

enxaquecas em recomendação do mesmo Jean Nicot. Após essa prática da rainha, 

o uso medicinal da planta se popularizou nas cortes francesas (BRASIL, 2012b).  
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Embora tenha se popularizado na Europa pelos seus usos medicinais, já 

naquele tempo havia controvérsias. Em várias partes do mundo, o uso da planta era 

proibido. Alguns papas, como por exemplo, o papa Urbano VIII e Inocêncio X 

proibiram o uso do tabaco aos membros da Igreja e aos fiéis sob pena de 

excomunhão. Mas não apenas as autoridades eclesiásticas se posicionaram contra 

o fumo, como também vários governantes em toda a Europa. Jaime I enxergava o 

fumo como estimulante da imoralidade e como substância que causava embriaguez 

e prejudicava a produção no trabalho. Deste modo, buscou impedir o consumo na 

Inglaterra. Na França, o rei Luis XIV proibiu a rapé em Versalhes, sob pena dos 

infratores perderem seus títulos de nobreza. Outras nações européias seguiram o 

mesmo caminho, tentando combater o uso do tabaco (BRASIL, 2012b). 

Já no século XIX, surgiu o charuto que veio da Espanha e se espalhou pelo 

mundo. Seu uso já não era mais associado a práticas medicinais ou ritualísticas, 

mas como demonstração de poder e ostentação. A expansão do consumo da planta 

se acelerou após a Primeira Guerra Mundial (PARANÁ, 2019). 

 

Durante a Primeira Guerra Mundial (1914-1918), o tabaco foi 
amplamente distribuído aos soldados norte-americanos. Conhecida é 
a carta enviada ao Ministro da Guerra pelo General Pershing, 
comandante das tropas americanas, que solicitava cigarros mais 
urgentemente do que comida. (BRASIL, 2012b, p. 15). 

 

Foi no século XIX que surge o cigarro industrializado, tal como é conhecido 

atualmente. Ele tornou-se popular em duas grandes potências, Inglaterra e Estados 

Unidos, pois era um produto adequado aos novos moldes produtivos e exigências do 

mercado dos “novos tempos”. Foi nos Estados Unidos que surgiu a primeira 

máquina de enrolar cigarros, o que possibilitou uma produção em larga escala – uma 

produção que podia chegar a 200 cigarros por minuto. No Brasil, a chegada do 

cigarro industrializado se deu já no fim do século XIX vindo a substituir 

gradativamente os cigarros de palha e o rapé (BRASIL, 2012b).  

As peças publicitárias também foram preponderantes para que o consumo do 

fumo se popularizasse em todo o mundo. “Estudos recentes mostram que mais da 

metade dos jovens, entre 10 e 14 anos, começa a fumar por incentivo da presença 

de cigarro em filmes.” (BRASIL, 2012b, p. 30). No século XX, as propagandas 

apareciam até para as crianças associando o Papai Noel ao cigarro. Até mesmo 

crianças e cachorros eram apresentados fumando em várias peças publicitárias 
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encontradas em revistas da época. Isso fez com que o aumento de cigarros tenha 

aumentado exponencialmente neste período. Nos Estados Unidos, o consumo se 

tornou tão popular que chegou a superar a indústria automobilística. Em 1930 a 

venda de cigarros nos EUA chegou aos 200 bilhões. No Brasil, chegou à marca de 

27 bilhões de unidades vendidas no ano de 1911 (BRASIL, 2012b). 

A partir da segunda metade do século XX, a ciência passou a divulgar 

pesquisas que relacionavam o consumo do tabaco ao adoecimento do fumante e do 

não fumante exposto a fumaça do cigarro (fumante passivo) (PARANÁ, 2019). 

Embora, desde a década de 20, já existiam estudos associando o fumo ao câncer de 

pulmão, foi apenas na década de 50 que surgiram evidências importantes que 

comprovavam essa relação. Diversos estudos quantitativos e estatísticos foram 

desenvolvidos nessa época e constatavam que o índice de câncer era muito maior 

entre fumantes do que em não fumantes (BRASIL, 2012b). 

Vale dizer que, além dos danos que podem ao comprometer a saúde, há 

ainda prejuízos que envolvem questões financeiras, familiares, sociais. No Brasil, o 

Instituto Nacional de Câncer é o responsável pelo controle nacional ao tabagismo. O 

programa inclui vigilância, legislação e incentivos econômicos, além de educação em 

escolas, locais de trabalho e nas unidades de saúde (INSTITUTO NACIONAL DE 

CÂNCER, 2013). 

Atualmente, o fumo é cultivado em todas as partes do mundo, mesmo diante 

das constatações dos impactos negativos de seu consumo, e tem participação 

importante nas economias por ser uma atividade econômica que envolve milhões de 

dólares todos os anos (PARANÁ, 2019). 

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

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

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

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

provoca, a nicotina é uma das drogas mais consumidas no mundo (PARANÁ,2019). 

 

5.4 Fatores de Risco do Tabagismo 

 

O tabagismo é o principal responsável por quase 100% das mortes por câncer 

de pulmão, 30% das mortes por outros tipos de câncer, 85% dos óbitos por 

bronquite crônica e enfisema pulmonar, 25% dos óbitos por doenças 
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cerebrovasculares e 45% das mortes por infarto agudo do miocárdio (HOSPITAL 

ISRAELITA ALBERT EINSTEIN, 2016). 

O fumante tem maiores chances de desenvolver doenças como hipertensão 

arterial, aneurisma, úlceras, infecções respiratórias, trombose, osteoporose, 

catarata, impotência sexual, infertilidade, menopausa precoce, além de trazer 

complicações à gravidez. Outros impactos negativos ao fumante envolvem menor 

resistência física prejudicando a prática de esportes (PARANÁ, 2019). 

Pesquisas quantitativas desenvolvidas durante o século XX comprovam uma 

maior ocorrência de câncer entre fumantes do que entre não fumantes (BRASIL, 

2012). De acordo com o World Health Organization, citado pelo Instituto Nacional de 

Câncer (2019), o tabaco fumado é causa de 90% de todos os casos e tipos de 

cânceres de pulmão.  

Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) indicam que o cigarro é a 

maior causa de mortes evitáveis em todo o mundo. Aproximadamente 10 mil 

pessoas perdem a vida todos os dias por causa do cigarro (HOSPITAL ISRAELITA 

ALBERT EINSTEIN, 2016). Conforme dados do Ministério da Saúde, mais de 80 mil 

mortes prematuras aconteceram em 1987 em decorrência do tabagismo (BRASIL, 

2012). 

Um ano após deixar de fumar, o risco de infarto do miocárdio cai pela metade. 

Esse risco se iguala aos que nunca fumaram quando considerado um período que 

varia de 5 a 10 anos após largar o vício (INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER, 

2013apud TOCANTINS, 2019). 

Além do tabagismo, cabe mencionar sobre o tabagismo passivo que de 

acordo com o Instituto Nacional de Câncer (2018) refere-se à inalação da fumaça de 

derivados do tabaco por indivíduos não fumantes. Essa inalação se dá pela 

convivência desses indivíduos com fumantes em ambientes fechados. Trata-se de 

importante causa de morte evitável em todo o mundo e só não é maior que as 

mortes evitáveis causadas pelo tabagismo ativo e o consumo descontrolado de 

bebidas alcoólicas. O risco de um fumante passivo desenvolver câncer de pulmão é 

30% maior que daquele que não se expõe à fumaça dos derivados do tabaco.  

A fumaça que sai da ponta do cigarro e espalha-se pelo ambiente contém três 

vezes mais nicotina e monóxido de carbono, bem como 50 vezes mais substâncias 

cancerígenas do que a fumaça inalada pelo fumante. Portanto, a exposição 

involuntária é uma grande preocupação. O fumante passivo pode sofrer reações 
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alérgicas em curto período, podendo também até sofrer um infarto do miocárdio. 

Além disso, há grande risco de câncer de pulmão e outras doenças pulmonares. 

(INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER, 2018). 

Neste sentido, as crianças ficam vulneráveis a doenças respiratórios desde a 

tenra idade. A exposição à fumaça do cigarro gera maiores ocorrências de 

resfriados, infecções de ouvido médio e um maior risco de desenvolvimento de 

doenças respiratórias (TOCANTINS, 2019). 

 

5.5 Motivos que levam as pessoas a fumar 

 

Muitos são os motivos que levam as pessoas a fumar. Historicamente, estes 

motivos estão associados a fatores diversos, sempre com a incumbência do apelo 

comercial das peças publicitárias. Na década de 70, por exemplo, peças publicitárias 

e filmes hollywoodianos tiveram como público-alvo as mulheres. Isso por que neste 

período as mulheres travavam lutas políticas em busca de ascensão social e 

liberdade. Neste sentido, a indústria do tabaco buscou associar o consumo de 

cigarro à estas conquistas (BRASIL, 2012b).  

Além disso, a presença do cigarro em filmes também parece ser um fator 

importante para provocar o desejo de fumar como um requisito de status social. 

Neste sentido, conforme assinala o Instituto Nacional de Câncer (2019), a 

publicidade direta e indireta é um dos principais motivos que levam as pessoas, 

sobretudo, adolescentes, jovens e mulheres a fumarem. A identificação com um 

ídolo que fuma também é um fator importante. Este é o primeiro passo: experimentar 

o cigarro, pois posteriormente a dependência da nicotina garante o mercado das 

indústrias de tabaco.   

Mas não é apenas a publicidade um fator desencadeador do tabagismo. Um 

estudo realizado por Malcon et al. (2003), a partir do estudo de diversos periódicos, 

constatou que há um consenso entre os estudiosos que ter pais fumantes é um fator 

preponderante de risco para o tabagismo na adolescência. Além disso, o círculo 

social, amizades e parentesco (irmãos, por exemplo), também são fatores 

importantes a serem considerados. Deste modo, quanto maior o número de amigos 

fumantes que um adolescente possui, maior é sua chance de também se tornar um. 

Além disso, parece que o fator socioeconômico não tem fator preponderante 

como se pode pensar. No levantamento de Malcon et al. (2003), não se encontrou 
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resultados consistentes em que essa variável fosse preponderante para o 

tabagismo. Embora no estudo de Malcon et al.(2003) não tenham encontrado 

resultados consistentes correlacionando os fatores econômicos ao risco de 

tabagismo, Silva et al. (2016) afirmam que a tendência de tabagismo é maior entre 

países subdesenvolvidos e nas populações mais pobres e menos escolarizadas.  

A respeito do fator escolaridade, encontraram indícios de que se trata de um 

fator importante para o hábito de fumar. Conforme assinalam Malcon et al. (2003, p. 

223), em Pelotas, “demonstrou uma prevalência de tabagismo de 36,2% entre 

adolescentes que não frequentavam a escola. Nos que frequentavam a escola, a 

prevalência de tabagismo foi de 7,7%”.  

O estudo de Rocha e outros (2019) realizado no Brasil corrobora com essa 

afirmação. De acordo com os resultados obtidos, a baixa escolaridade é 

característica comum entre os fumantes. Além disso, o estudo sugere que o fator 

econômico tem sim importância, pois 63,8% dos respondentes fumantes afirmaram 

ser da classe C, se contrapondo a afirmação de Malcon et al. (2003). Entretanto, que 

a comparação dos estudos teve a dificuldade diante da vastidão de definições de 

conceitos, faixas etárias, e, portanto, metodologias. As diversas metodologias e 

definições empregadas foram fatores que dificultaram o estudo.   

De modo geral, as pesquisas demonstram que além da publicidade direta – 

proibida no Brasil – e indireta, fatores socioeconômicos também implicam no risco de 

se tornar um fumante. A presença de fumantes no círculo familiar ou social é fator 

importante, bem como fatores econômicos e grau de escolaridade. Conforme 

assinalam Malcon et al. (2003), até mesmo a separação dos pais foi levantado como 

um fator desencadeador do hábito de fumar. 

Além disso, vale dizer os estudos que determinam fatores considerados como 

associados à proteção do tabagismo na adolescência. Conforme estudo de Muza e 

Costa, 2001 citados por Malcon et al. (2003), a prática de esportes e religião são uns 

destes fatores.  

Presente principalmente no cigarro, a nicotina é uma droga que causa 

dependência química. Por ser uma substância psicoativa, a nicotina ativa áreas 

cerebrais responsáveis pela sensação de prazer e relaxamento. Com o uso, a 

pessoa vai se tornando tolerante a essa sensação de bem-estar, o que gera um 

aumento do consumo. Além disso, o tabagista começa a apresentar sintomas de 

abstinência quando interrompe o uso do cigarro (EISTEN, 2019). 
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5.6 Dependência ao Tabagismo 

 

Conforme dados do Instituto Nacional de Câncer e o Ministério da Saúde, 

cerca de 18% dos brasileiros fumam, sendo a maior incidência entre os homens 

(HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN, 2016).  

De modo geral, os indivíduos fumam por seis motivos principais: 

 

Estimulação: onde o fumar pode ser percebido como modulador de 
algumas funções fisiológicas, melhorando a atenção, a concentração 
e a energia pessoal; 
Ritual: já que estão envolvidos vários passos até que se acenda o 
cigarro; 
Prazer: pois a nicotina induz a liberação de substâncias endógenas 
que aumentam a sensação de bem-estar por meio da estimulação no 
cérebro de circuitos neuroquímicos de recompensa; 
Redução da ansiedade e estresse: importante efeito resultante da 
ligação química da nicotina com o seu receptor cerebral, com uma 
sensação momentânea de alívio dos sintomas de ansiedade e 
estresse; 
Hábito: aqui entendido como um condicionamento do fumar em 
determinadas situações ou circunstâncias, tais como logo após o 
almoço, por exemplo; 
Dependência: relacionada à perda do controle, compulsão do uso e 
tolerância da nicotina, classificada como dependência 
física/farmacológica, dependência psicológica ou dependência 
social/comportamental. (CARVALHO; SOUZA et al., 2009apud 
BRASIL, 2015, p. 39-40). 
 

 

A respeito da dependência, pode-se dizer que quanto aos sinais e sintomas, 

observa-se a necessidade cada vez maior de nicotina para satisfazer o fumante, 

síndrome de abstinência com a retirada ou diminuição do consumo de cigarros, 

ausência de um controle sobre a quantidade de cigarros consumidos ao dia, seu uso 

mesmo na constatação de algum problema de saúde como as que atingem as vias 

respiratórias (HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN, 2016). 

Nestes casos, quando o fumante decide parar de fumar, a falta do cigarro nas 

duas primeiras semanas pode gerar os seguintes sintomas: fissura, irritabilidade, 

agitação, dificuldade de manter a atenção, tontura, dificuldade para dormir, dor de 

cabeça, sudorese e outros (PARANÁ, 2019). 

Conforme assinala o Instituto Nacional de Câncer (2018), no Brasil os 

números de mortes devido à dependência da nicotina são preocupantes. Mais de 

400 pessoas morrem todos os dias por causa da dependência do cigarro. 
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De modo geral, pode-se falar em três principais tipos de dependência: a 

dependência física, a dependência psicológica e a dependência comportamental. 

 Dependência física decorre de uma espécie de adaptação da funcionalidade 

do organismo na presença da nicotina, o que geralmente ocorre num período 

que varia de um a três meses de uso; 

 Dependência psicológica tem a ver com a idealização do indivíduo sobre a 

necessidade de utilizar a substância para obter o equilíbrio e sentir-se bem, 

na medida em que muitas vezes o usuário consome o cigarro para aliviar o 

estresse e pode associar seu uso a melhores desempenhos; 

  Dependência comportamental refere-se a questão do hábito em consumir o 

cigarro em determinadas situações, partindo-se da idéia de condicionamento 

e reforço (BRASIL, 2015). 

Neste sentido, ações relacionadas aos programas de saúde devem se 

orientar no sentido de melhor tratar esses tipos de dependência. O maior 

conhecimento sobre o tabagismo é fundamental para o sucesso dos programas de 

saúde. 

 

5.7 Efeitos e custos do Cigarro 

 

Além da nicotina, o cigarro contém mais de 4.700 substâncias tóxicas para o 

organismo humano (HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN, 2016).  

Os efeitos para a saúde, como já mencionados, são muitos. Além de doenças 

respiratórias, o cigarro leva a dependência e a tentativa de eliminar o hábito de 

fumar pode causar síndrome de abstinência e tolerância. A abstinência, conforme 

assinala Brasil (2015) consiste num conjunto de sintomas – irritabilidade, 

inquietação, desejo incontrolável de fumar, dor de cabeça, tontura, etc – gerados a 

partir da cessação do consumo do tabaco. Tais sintomas, conforme assinala 

Rosemberg (2012) citado por Brasil (2015) desaparecem logo após o consumo da 

droga.  

Já a tolerância refere-se à necessidade de consumir cada vez mais cigarros 

para satisfazer a necessidade de nicotina, ou seja, para se obter os mesmos efeitos. 

Conforme assinala Rosemberg (2012) citado por Brasil (2015, p. 40), tolerância é: 

 

O aumento gradativo da quantidade necessária da droga – no caso, 
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a nicotina – a ser consumida pelo indivíduo para se alcançar os 
mesmos efeitos. Dessa forma, quanto maior a tolerância, maior a 
necessidade da substância, o que acaba por resultar em maior 
dependência física dela.  

 

 Além dos efeitos danosos à saúde, o cigarro gera grandes custos para o 

Brasil e ao mundo. Conforme assinala o Hospital Israelita Albert Einstein (2016), um 

estudo realizado pelo Banco Mundial indicou que mais de 200 bilhões de dólares 

são gastos com tabagismo em todo o mundo. Esse valor é gasto no tratamento das 

diversas doenças causadas pelo consumo de cigarros, bem como no pagamento de 

aposentadorias precoces, faltas ao trabalho, etc.  

 No Brasil, em 2011 foram gastos mais de 21 bilhões de reais no tratamento 

de doenças relacionadas ao tabaco. Esse valor corresponde a 30% do orçamento do 

SUS. Além disso, o valor gasto é superior em mais de três vezes o valor arrecadado 

com impostos em produtos derivados do tabaco pela Receita Federal (BRASIL, 

2012b).  

 Além disso, o tabaco não impacta apenas a saúde dos fumantes ativos e 

passivos, mas também tem impactos sociais consoantes à saúde do agricultor e a 

exploração do trabalho infantil.  

Conforme assinala Brasil (2012), os agricultores são vítimas de doenças causadas 

pelo uso de pesticidas e agrotóxicos utilizados no cultivo do tabaco. Além disso, 

estes trabalhadores também ficam expostos à doença causada a partir do manuseio 

da folha do tabaco, a doença do tabaco verde. Por fim, o impacto social atinge 

também as crianças. Conforme levantamento na região sul do Brasil a respeito do 

trabalho infantil, envolvendo crianças a partir dos cinco anos até adolescentes, 14% 

delas trabalhavam no cultivo do tabaco. Além de perderem a infância, estas crianças 

desde cedo ficam expostas aos agrotóxicos. 

Todos estes dados indicam veementemente que o melhor caminho está no 

sentido de combater o tabagismo a partir de políticas públicas e programas de saúde 

que visem apoiar os fumantes a pararem de fumar. Além disso, políticas de 

prevenção do uso de tabaco são fundamentais para melhores resultados futuros. 

 

5.8 Programa Nacional de Combate ao Tabagismo 
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De modo geral, o diagnóstico é feito a partir da avaliação dos sinais e sintomas a 

fim de confirmar a dependência do tabaco. Após confirmado o diagnóstico, verifica-

se o grau de dependência para prosseguir na definição do melhor tratamento. 

Definido o tratamento, três métodos de cessação do tabagismo podem ser adotados: 

aconselhamento terapêutico individual ou em grupos, reposição de nicotina e 

medicamentos.  

 Aconselhamento terapêutico é realizado em encontros semanais a fim de 

discutir sobre a importância de parar de fumar, bem como as dificuldades que 

o usuário pode passar durante o processo de cessação. 

 Reposição de nicotina é feito a partir do uso de adesivos e gomas de mascar, 

na qual as doses de nicotina são reduzidas até que seja possível zerar a 

substância. Neste processo, a pessoa é orientada a parar de fumar.  

 Uso de medicamentos diminuem os sintomas de abstinência reduzindo os 

riscos de recaídas (HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN, 2012). 

 

O Programa Nacional de Controle ao tabagismo foi lançado em 1986 pelo 

Ministério da Saúde via INCA com dois objetivos principais: prevenir o início do uso 

de derivados do tabaco por crianças e adolescentes e incentivar o abandono do 

cigarro dos já dependentes (SOCIEDADE BRASILEIRA DE PNEUMOLOGIA E 

TISIOLOGIA apud CAMPOS; GOMIDE, 2015). 

Conforme assinala Cavalcante (2005),relata atuações da promoção da saúde 

que, desde 1989, o INCA coordena as ações nacionais do Programa Nacional de 

Controle do Tabagismo (PNCT) atualmente denominado Programa Nacional de 

Controle do Tabagismo e Outros Fatores de Risco de Câncer (PNCTOFR), 

desenvolvidas em parceria com as Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde e 

de vários setores da sociedade civil organizada, sobretudo das sociedades 

científicas e de conselhos profissionais da área da saúde. 

A fim de prevenir o câncer, o PNCTOFR vem atuando no desenvolvimento de 

ações educativas, legislativas e econômicas (BRASIL, 2003). 

As atuais diretrizes do PNCT são: 

 
(a) reduzir a iniciação do consumo de tabaco;  
(b) proteger a população contra os riscos do tabagismo passivo; 
(c) reduzir a aceitação social do tabagismo;  
(d) aumentar o acesso ao tratamento do fumante;  
(e) controlar e monitorar os produtos derivados do tabaco, e; 
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(f) monitorar as tendências de consumo/estratégias da indústria 
(INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER, 2013 apud CAMPOS; 
GOMIDE, 2015, p. 437). 

 

Além disso, conforme assinala o Instituto Nacional de Câncer (2013) citado 

por Campos e Gomide (2015, p. 437), “o PNCT tem seus objetivos estratégicos 

fundamentados em três pilares: (i) prevenção da iniciação, (ii) promoção da 

cessação e (iii) proteção ao tabagismo passivo/ambientes livres-abertos”. 

De acordo com Cavalcante (2005) o PNCTOFR tem como objetivo geral 

reduzir o número de fumantes e a consequente mortalidade associada ao consumo 

de produtos que possuam nicotina em sua constituição. Esse programa tem dois 

objetivos bastante claros que consistem em reduzir a iniciação do tabagismo, 

principalmente entre jovens, e aumentar o número de pessoas que tratam a 

dependência, além de buscar proteger dos riscos os fumantes passivos. 
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6 PLANO DE AÇÃO 

 

Para realização do Plano de Ação utilizou-se como referencial teórico, o 

material do módulo de Planejamento e Avaliação das Ações em Saúde do Curso de 

Especialização Gestão do Cuidado em Saúde da Família do NESCON/UFMG 

(2017).   

Mediante diagnóstico situacional prévio, realizado junto à equipe, como uma 

das tarefas previstas no Módulo de Planejamento em Saúde, foi feita uma avaliação 

dos principais problemas levantados pela equipe e pela comunidade, e a partir 

desses processos, identificamos o problema prioritário “alto índice de pacientes 

tabagistas”. 

 

6.1 Identificação do Problema 

 

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

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

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

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

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

O problema priorizado pôde ser identificado pelos profissionais da unidade 

nas consultas, e após análise dos dados que evidenciaram um aumento significativo 

de tabagistas nos últimos entre 2017 e 2018. Ocasionou que nesse período, houve 

um aumento na demanda de atendimentos decorrentes de crises respiratórias, e no 

difícil controle das patologias crônicas em pacientes fumantes. 

Esses indicativos demonstram a real necessidade de aperfeiçoar as 

abordagens no apoio e cuidado das pessoas que fumam, utilizando o Caderno de 

Atenção Básica 40 (BRASIL, 2015). Estratégias para o cuidado da pessoa com 

doença crônica no tocante ao cuidado com a pessoa tabagista, a fim de considerar o 

problema prioritário que se refere aos tabagistas, de forma a abranger a redução 

deles por meio de ações estratégicas de conscientização, prevenção e tratamento, 

para que os índices sejam constantemente reduzidos. 

Por seu grande impacto e agravamento na saúde, esta proposta refere-se ao 

problema priorizado Alto índice de tabagismo para o qual se registra uma descrição, 
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explicação e seleção de seus nós críticos, de acordo com a metodologia do 

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

Tendo como desígnio promover ações de promoção e prevenção em saúde, 

envolvendo a equipe para trabalhar em conjunto a complementaridade e 

interdependências dos diferentes saberes. Realizando um planejamento do 

cronograma da equipe e disponibilizando tempo para discutir as ações a serem 

implementadas garantindo assim maior organização das demandas da população.

  

6.2 Descrição e Explicação do problema selecionado 

 

Devido à importância, urgência e capacidade para resolutividade no que diz 

respeito ao controle do tabagismo determinou-se esse tema de grande relevância e 

grave problema de saúde pública, pois é um fator causal de quase 50 diferentes 

doenças incapacitantes e fatais. Responde por 45% das mortes por infarto do 

miocárdio, 85% das mortes por doença pulmonar obstrutiva crônica (enfisema), 25% 

das mortes por doença cérebro-vascular (AVC) e 30% das mortes por câncer. E 90% 

dos casos de câncer de pulmão ocorrem em fumantes. Além de ser um agravante 

para as condições como a hipertensão e diabetes (INSTITUTO NACIONAL DE 

CÂNCER, 2007). 

Atualmente o tabagismo é considerado um grave problema de saúde pública 

em decorrência de ainda serem altos os números de fumantes, bem como o alto 

índice de mortes associados ao consumo do tabaco (INSTITUTO NACIONAL DE 

CÂNCER, 2018).  

 

6.3 Seleção dos nós críticos 

 

Entende-se por “nó crítico” o tipo de causa de um problema que, quando 

enfrentada “é capaz de impactar o problema principal e efetivamente transformá-lo” 

(FARIA; CAMPOS; SANTOS, 2018, p.60). 

De acordo com o problema “alto índice de tabagismo”, a equipe detectou os 

seguintes nós críticos que precisam ser trabalhados para a resolução do problema. 

 Falta de esclarecimento dos tabagistas em relação às doenças associadas ao 

tabaco e nível de informação. 

 Ausência de lazer e entretenimento 

https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/CAMPOS,%20Francisco%20Carlos%20Cardoso%20de%20/1010
https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/CAMPOS,%20Francisco%20Carlos%20Cardoso%20de%20/1010
https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/SANTOS,%20Max%20Andr%C3%A9%20dos/1010
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 Falta de orientação na adolescência sobre os riscos que traz a nicotina. É 

oportuno para a realização de ações de prevenção do tabagismo, pois a 

grande maioria dos fumantes começa a fumar nessa fase da vida. 

 Falta de prevenção de recaída durante todo o processo de tratamento. A 

preocupação com o ganho de peso pode inibir tentativas de parar de fumar, 

principalmente entre as mulheres. 

 Ambivalência de sentimentos eu preciso parar de fumar, mas eu gosto de 

fumar. Durante o processo de cessação, trazendo em seus relatos ou atitudes 

o entendimento de que “precisam” parar de fumar, mas ao mesmo tempo de 

que “gostam de fumar”, questionando “como enfrentar suas dificuldades na 

vida sem o cigarro”. 

 Falta de manutenção no período de tratamento 

 

6.4 Desenho das operações 

 

O desenho das operações significa que para nó crítico cria-se um projeto. 

Nele estão descritos: operações, projetos, resultados e produtos esperados, 

recursos necessários e os recursos críticos, ações estratégicas, prazo, responsáveis 

pelo acompanhamento das ações e o processo de monitoramento e avaliação das 

ações. 

Quadro 4 - Operações sobre a “Falta de esclarecimento dos tabagistas em relação 

às doenças associadas ao tabaco e nível de informação”, relacionado ao problema 

alto índice de tabagismo na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da 

Família Jardim Primavera, do município Governador Valadares, estado de Minas 

Gerais. 2019 

Nó crítico 1 Falta de esclarecimento dos tabagistas em relação às doenças 
associadas ao tabaco e nível de informação. 

Operação (operações) -Levantar o número de tabagistas que queiram participar do 
grupo. 
-Discutir em grupo as consequências comprometedoras pela 
dependência da nicotina, tais como doenças associadas e 
suas complicações. 
-Discutir sobre os tratamentos disponíveis na Unidade de 
Saúde e sobre o Programa Anti tabagismo. 
-Listar os tabagistas que gostariam de participar do tratamento 
que teriam uma reunião semanal. 

Projeto Tabagismo, um sério problema 

Resultados esperados Aumento do nível de conhecimento da população sobre o que 
é tabagismo, doenças associadas e males do uso. 
Adesão ao tratamento. 
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Produtos esperados Reuniões semanais para tratar o tema. 

Recursos necessários Estrutural: profissional para acompanhar o grupo de tabagista. 
Cognitivo: informação sobre o tema. 
Financeiro: recursos para impressão de folders com conteúdos 
explicativos e de conscientização. 
Político: mobilização Social. 

Recursos críticos Estrutural: acolhimento do projeto pela médica, enfermeira e 
psicóloga. 
Cognitivo: repasse de conhecimento do tema. 
Político: apoio ao Projeto pelo gestor local, membros da 
equipe de saúde. 
Financeiro: recursos para impressão de folders com conteúdos 
explicativos e de conscientização. 

Controle dos recursos 

críticos 

Médica, enfermeira e psicóloga estão motivadas. 
Secretaria de Saúde indiferente. 

Ações estratégicas Envolvimento da Secretaria de Saúde apresentando-lhe e 
discutindo o projeto.  

Prazo 60 dias. 

Responsável (eis) pelo 

acompanhamento das 

operações 

Médica, enfermeira e psicóloga. 

Processo de 

monitoramento e 

avaliação das 

operações 

O monitoramento das ações será feito pela médica, enfermeira 
e psicóloga que elaboraram um instrumento para facilitar o 
monitoramento e avaliação das operações. 

Fonte: Autoria Própria (2019). 

Quadro 5- Operações sobre a “Ausência de lazer e entretenimento”, relacionado ao 

problema alto índice de tabagismo na população sob responsabilidade da Equipe de 

Saúde da Família Jardim Primavera, do município Governador Valadares, estado de 

Minas Gerais. 2019 

 

Nó crítico 2 
Ausência de lazer e entretenimento. 

Operação (operações) Estabelecer parceria entre a UBS e instituições que 

promovam atividades de cultura, lazer e entretenimento 

e ou atividades físicas. 

Promover atividades físicas com acompanhamento do 

profissional de educação físicas. 

Estimular a participar das academias da cidade e ou 

academias. 

Projeto Cuidado e Lazer 

Resultados esperados Implantação de ações culturais e de lazer por meio de 

parcerias; 
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Produtos esperados Adesão dos pacientes nas ações cultural e lazer e 

prática regular de atividades físicas. 

Recursos necessários Estrutural: profissional de educação física, médica, 

enfermeira para atuarem no projeto. 

Cognitivo: capacidade de adquirir novos hábitos. 

Financeiro: recursos promoção de atividades lúdicas. 

Político: adesão dos tabagistas às ações propostas. 

Recursos críticos Estrutural: acolhimento do projeto pelos tabagistas. 

Cognitivo: Aquisição de conhecimento sobre a 

importância do lazer, exercícios físicos e entretenimento 

para a saúde física e mental. 

Político: Apoio ao Projeto pelo gestor local, membros da 

equipe de saúde e público alvo (tabagistas). 

Financeiro: Falta de recursos específicos para tal. 

Controle dos recursos críticos Profissionais que atuam como representantes no projeto: 

médica, enfermeira e profissional de educação física que 

estão motivados. 

Secretaria de Saúde indiferente. 

Ações estratégicas Apresentar e discutir o projeto com a secretaria de 

saúde. 

Prazo 60 dias. 

Responsável (eis) pelo 

acompanhamento das 

operações 

Médica, enfermeira e profissional de educação física. 

Processo de monitoramento e 

avaliação das operações 

O monitoramento e avaliação das ações serão feitos 

pela Médica, enfermeira e profissional de educação. 

Fonte: Autoria própria (2019). 
 

 



46 

 

  

 

 

Quadro 6-   Operações sobre a Falta de orientação na adolescência sobre os riscos 

que traz a nicotina, relacionado ao problema alto índice de tabagismo na população 

sob responsabilidade da Equipe de Saúde da Família Jardim Primavera, do 

município Governador Valadares, estado de Minas Gerais.2019 

Nó crítico 3 
Falta de orientação na adolescência sobre os riscos que traz a 

nicotina. 

 
-Fazer parceria com a Secretaria de Educação. 

-Fazer reunião com as professoras dos adolescentes para 

juntos médica, enfermeira e psicóloga conversarem com os 

alunos sobre a questão do tabagismo na adolescência. 

- Solicitar suporte familiar e social, marcando uma reunião na 

escola com os pais para discutirem e solicitarem ajuda no 

projeto.  

Operação (operações) Estabelecimento de parcerias entre a UBS e as escolas e 

famílias. 

Projeto Cigarro não! 

Resultados esperados Implantação ações de acompanhamento psicológico 

individualizado para adolescentes tabagistas. 

Produtos esperados Conscientização dos estudantes e redução de usuários em 

idade escolar (adolescentes). 

Recursos necessários Estrutural: docentes e profissionais da saúde para atuarem no 

projeto. 

Cognitivo: capacidade de repassar os conhecimentos para os 

adolescentes e responsáveis. 

Político: apoio do gestor, Secretaria de Educação e Saúde. 

Recursos críticos Estrutural: Docentes e profissionais da saúde para atuarem no 

projeto 

Cognitivo: capacidade de repassar os conhecimentos para os 

adolescentes e responsáveis. 

Político: apoio do gestor, Secretaria de Educação e Saúde 

Controle dos recursos 

críticos 

Profissionais que atuam como representantes no projeto: 

docentes, médica, enfermeira e psicóloga. 

Ações estratégicas Envolvimento da Secretaria de Saúde e de Educação. 

Prazo 60 dias. 

Responsável (eis) pelo 

acompanhamento das 

operações 

Médica, enfermeira, psicológica e um representante da 

Secretaria de Educação.  
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Processo de 

monitoramento e 

avaliação das 

operações 

Médica, enfermeira, psicológica e um representante da 

Secretaria de Educação. 

Fonte: Autoria Própria (2019). 

Quadro 7 - Operações sobre a “falta de prevenção de recaída durante todo o 

processo de tratamento”, relacionado ao problema alto índice de tabagismo, na 

população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da Família Jardim Primavera, 

do município Governador Valadares, estado de Minas Gerais. 2019 

 

Nó crítico 4 
 Falta de prevenção de recaída durante todo o processo de 

tratamento. 

Operação (operações) 
-Identificar pessoas que apoiem a recuperação (pedir apoio, não 

fumar em sua presença, não oferecer cigarros, observar 

mudanças transitórias de humor). 

- A psicóloga vai trabalhar com o grupo e atendimento individual 

sobre a preocupação com o ganho de peso pode inibir tentativas 

de parar de fumar, principalmente entre as mulheres. 

- Dar apoio emocional nos momentos de abstinência. 

Projeto Sou vencedor 

Resultados esperados Implantação ações de acompanhamento psicológico 

individualizado e grupal. 

Produtos esperados Programação de acompanhamento psicológico 

Recursos necessários Estrutural: participação do psicólogo 

Cognitivo: Apoio emocional  

Político: Apoio do gestor e da equipe de saúde. 

Recursos críticos Estrutural: participação do psicólogo 

Cognitivo: apoio emocional  

Político: Apoio do gestor e da equipe de saúde.  

Controle dos recursos  

Críticos 

Psicólogo está motivado 

Ações estratégicas Não necessita usar nenhuma ação estratégica de motivação. 

Processo de monitora-

mento e avaliação das 

Psicólogo 



48 

 

  

Fonte: Autoria própria (2019). 

 

Quadro 8 - Operações sobre a “Ambivalência de sentimentos eu preciso parar de 

fumar mas eu gosto de fumar, relacionado ao problema alto índice de tabagismo, na 

população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da Família Jardim Primavera, 

do município Governador Valadares, estado de Minas Gerais.2019 

operações 

Nó crítico 5 
Ambivalência de sentimentos eu preciso parar de fumar, mas eu 

gosto de fumar.  

Operação (operações) 
- Promover ações dialógicas para conscientização racional sobre 

a necessidade de parar de fumar. 

- A psicóloga vai trabalhar com o grupo e atendimento individual  

Projeto Razão x emoção 

Resultados 

esperados 

Ações de acompanhamento psicológico individualizado e grupal. 

Produtos esperados Programação de acompanhamento psicológico 

Recursos 

necessários 

Estrutural: Profissionais da saúde para atuarem no projeto 

juntamente com a psicóloga 

Cognitivo: capacidade de esclarecer os conceitos de emoção e 

razão, contextualizando o problema tabagismo. 

 Político: apoio do gestor, Secretaria de Educação e Saúde  

Recursos críticos Profissionais que atuam como representantes no projeto: 

docentes, médica, enfermeira e psicóloga. 

Controle dos 

recursos críticos 

Psicóloga 

 

Ações estratégicas Não necessita utilizar nenhuma ação estratégica motivacional. 

Prazo 90 dias 

 

Responsável (eis) 

pelo 

acompanhamento 

Psicóloga 
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Fonte: Autoria Própria (2019). 

 

 

Quadro 9 - Operações sobre a Falta de manutenção no período de tratamento 

relacionado ao problema alto índice de tabagismo, na população sob 

responsabilidade da Equipe de Saúde da Família Jardim Primavera, do município 

Governador Valadares, estado de Minas Gerais. 2019 

das operações 

Nó crítico 6 
 Falta de manutenção no período de tratamento 

Operação (operações) 
- Identificar quais os problemas imediatos pela falta de 

manutenção; 

- Buscar parcerias e ou estratégias para que haja ações 

diversificadas, que fomentem a participação e continuidade dos 

pacientes no projeto; 

- Estabelecer cronograma quinzenal das atividades diferenciadas 

e envolver outros profissionais, como psiquiatra, na realização de 

palestras e ou outros tipos de atividade. 

Projeto Foco e força 

Resultados esperados Programa de manutenção semanal 

Produtos esperados Permanência no projeto e conscientização dos participantes 

Recursos necessários Estrutural: Profissionais da saúde para atuarem no projeto 

juntamente com a psicóloga e compromisso dos pacientes diante 

do cronograma. 

Cognitivo: Contextualizar o problema sobre a falta de manutenção 

e incentivar o engajamento dos participantes 

Político: Apoio do gestor e profissionais de saúde. 

Recursos críticos Psicólogo, equipe e paciente estarem engajados  

Controle dos recursos 

críticos 

Psicóloga 

Ações estratégicas Apresentar e discutir o projeto com a equipe. 

Motivar os pacientes na assiduidade do tratamento 

Prazo 90 dias. 
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Fonte: Autoria Própria (2019). 

 

6.5  Identificação de Recursos Críticos 

 

No decorrer da elaboração deste projeto de intervenção ressalta-se como 

desafio maior o estímulo para ações de conscientização sobre o tabagismo. Buscar 

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

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

geral. 

Sobre o artigo“ Controle do Tabagismo: desafios e conquistas”, compreende-

se que: 

[...] O tabagismo é o fator de risco mais previsível e controlável em saúde e, 
por isso, precisa ter a máxima atenção e ser muito mais enfocado por todos 
os profissionais da saúde. O tabaco é um produto de alta rentabilidade pela 
sua grande produção e pelo elevado número de consumidores. As políticas 
de controle e os recursos terapêuticos para o tabagismo avançaram muito 
nos últimos anos e têm mostrado resultados altamente satisfatórios, 
particularmente no Brasil. Entretanto, ainda resta um longo caminho a ser 
percorrido para que se possa considerar o tabagismo como uma doença 
controlada sob o ponto de vista da saúde pública. Já se observam 
modificações do comportamento da sociedade com relação ao tabagismo, 
mas ainda em escala muito lenta, de modo que os pneumologistas têm 
nesse setor um campo muito promissor para atuar junto a seus pacientes e 
a população em geral. É preciso atuar com maior ímpeto em prol das 
políticas de saúde e das normas de convívio social que contribuem 
diretamente para melhorar a saúde e a vida (SILVA et al., 2016, p. 290). 

  

 É fundamental a avaliação da viabilidade de execução de um projeto de 

intervenção. Uma das ações de análise de viabilidade das operações 

contempla a identificação dos recursos críticos, os atores que os controlam e 

seu grau de motivação para a realização dessas ações. Esses fatores 

englobam os recursos: 

 Financeiros: para aquisição de panfletos; 

 Político: para articular demais profissionais da equipe; 

 Organizacional: garantir que as ações estratégicas aconteçam sem prejuízo 

às consultas agendadas e visitas domiciliares. 

 

Responsável (eis) pelo 

acompanhamento das 

operações 

Dentista, Médica e Psicólogo 
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6.6 Plano Operativo 

 

O Plano Operativo engloba as ações indispensáveis para alcançar os 

objetivos propostos. Diante do exposto, fundamenta-se a real necessidade de 

conscientização sobre o tabagismo constatada no município de Governador 

Valadares como a intervenção para apresentar novas práticas, devido à insuficiência 

de esclarecimento dos tabagistas em relação às doenças associadas ao tabaco e 

informação da população em relação ao controle do tabagismo. 

De acordo com os quadros apresentados no item 6.5, os profissionais da 

saúde precisam dar a máxima atenção aos pacientes fumantes e aos jovens que 

ainda não fumam, pois, a prevenção primária e secundária são prioridades. Praticar 

uma intervenção breve, por pouco tempo que seja já será um grande apoio, pois 

essa é a de melhor custo-benefício. No outro extremo está a dedicação mais focada 

do pneumologista ao setor, o “tabacologista”, que cuida de fumantes de maneira 

individual ou em grupo, em uma equipe multidisciplinar.  

 

6.7 Projeto “Tabagismo, um sério problema” 

 

Avançar nas abordagens estratégicas com intuito de agregar esclarecimentos 

à população sobre as consequências comprometedoras pela dependência da 

nicotina, tais como doenças associadas e suas complicações: 

Resultado esperado: 

 Conhecimento da população sobre o que é tabagismo, doenças associadas e 

males do uso. 

 

6.8 Projeto “Cuidado e Lazer” 

 

Busca estabelecer parcerias entre a UBS e instituições que promovam 

atividades de cultura, lazer e entretenimento e ou atividades físicas. 

Resultado esperado: 

 Implantar ações de cultura e lazer por meio das parcerias firmadas. 

 

6.9 Gestão do Plano 
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O processo de consolidação das ações preventivas para controle e redução 

do número de tabagistas na Unidade Básica de Saúde Jardim Primavera em 

Governador Valadares, já apresenta avanços, pois a equipe está engajada para 

colocar em prática as ações já planejadas. 

A ESF implica o trabalho em equipe como uma forma de concretizar a 

sugestão de alteração deste quadro, por isso reconhece a necessidade de saber 

ouvir, adquirir conhecimentos, compreender o trabalho de cada membro e a 

sugestão do trabalho conjunto. É necessário que cada um anseie transformar-se e 

tenha vontade de modificar hábitos e costumes enraizados, para favorecer o 

trabalho em equipe juntamente com a comunidade, para alcançarmos: 

 

 Um plano de ação que observe ações que ajudem a priorizar os casos mais 

urgentes e que seja feita a priorização de acordo com critérios de risco ou 

necessidade, ou seja, priorizando os usuários mais necessitados; 

 Melhorias no processo de trabalho, incluindo o planejamento constante do 

serviço oferecido; 

 Enriquecer a atenção baseada no cuidado, na escuta, que leve à 

responsabilização conjunta pela saúde e à criação de vínculo, além de maior 

adesão ao tratamento; 

 Montagem de grupos multiprofissionais para mapeamento do fluxo de usuário 

na unidade, reconhecendo-o como sujeito e participante ativo no processo de 

produção de saúde, realização de um levantamento e análise do modo de 

organização do serviço e problemas enfrentados.  

 

Portanto, é relevante a implantação do planejamento participativo e estratégico; 

acogestão e a corresponsabilidade dos diferentes atores (usuários, trabalhadores de 

saúde e gestores), que se envolvam na causa que visa especialmente a redução de 

tabagistas na região de Governador Valadares.  

Todo plano essencialmente vem de uma necessidade das mais diversas 

possíveis, algumas muito simples, outras mais complexas. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No decorrer da elaboração deste Projeto de Intervenção, adotamos o desafio 

de buscar o envolvimento de profissionais da saúde, de gestores municipais, de 

estabelecer parcerias com instituições, tabagistas e enfim, público em geral, com 

intuído de promover o controle e ações preventivas para tratar sobre o tabagismo. 

É certo afirmar que os humanos evoluem desde a sua concepção, porém 

apesar de toda utilidade e praticidade criada, alguns assuntos permanecem no 

aguardo de uma “solução. Neste contexto, nota-se que a abordagem sobre o tabaco, 

que é um produto consumido globalmente por homens e mulheres, independente de 

suas condições de cor, renda, idade ou qualquer tipo de classificação. Trata-se de 

um produto responsável por milhões de mortes anuais e problemas relacionados à 

hábitos de vida e saúde.   

Esse plano de ação consentiu a autora enquanto profissional da saúde: 

 

 Articular ações estratégicas ao longo de sua elaboração para o avanço na 

redução de tabagistas na região de Governador Valadares; 

 Profissionais que atuam na UBS Jardim Primavera adotem o referido projeto 

como um sistema de alta responsabilidade; 

 Predomínio dos temas importantes e do planejamento, com um sistema de 

prevenção ao tabagismo; 

 Delinear estas novas práticas interventivas, devido à insuficiência de 

esclarecimento dos tabagistas em relação às doenças associadas ao tabaco 

e nível de informação da população em relação ao controle do tabagismo bem 

como a cessação do uso.  

  Fazer o acompanhamento periódico de pacientes devido ao risco de 

agravamento do quadro; 

  Promover a escuta das queixas e acolhimento qualificado. 
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