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 RESUMO 

 

O Tabagismo é reconhecido pela Organização da Saúde (OMS) como doença 

epidêmica que causa dependência física, psicológica e comportamental.  Trata-se de 

um problema de saúde pública global que mata milhares de pessoas em todo o 

mundo. Este trabalho objetivou elaborar uma proposta de intervenção para 

implantação de um programa de controle do tabagismo na ESF Santa Terezinha II, 

Coronel Fabriciano, Minas Gerais. Esta proposta se baseou no Planejamento 

estratégico situacional e em pesquisa bibliográfica na Biblioteca Virtual em Saúde 

com os descritores: Estratégia Saúde da Família Tabagismo e Educação.  Pretende-

se sensibilizar a população com programas de educação sobre fatores de risco 

associados a esta doença em conjunto com a equipe de saúde, líderes comunitários 

e sociais. Para isso é necessário um acompanhamento continuo desses pacientes 

em atenção básica em especial a saúde da família. Espera-se encontrar mudança 

de comportamentos, acreditamos o presente projeto de intervenção seja um primeiro 

passo rumo a uma comunidade livre do tabaco e suas consequências. 

 
Palavras chave: Estratégia Saúde da Família. Tabagismo. Educação 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 

Smoking is recognized by the Health Organization (WHO) as an epidemic disease that 

causes physical, psychological and behavioral dependence. It is a global public health 

problem that kills thousands of people around the world. This study aimed to elaborate an 

intervention proposal for the implementation of a tobacco control program in the Santa 

Terezinha II ESF, Coronel Fabriciano, Minas Gerais. This proposal was based on 

situational strategic planning and bibliographic research in the Virtual Health Library with 

the descriptors: Family Health Strategy Smoking and Education. The aim is to sensitize 

the population with education programs on risk factors associated with this disease 

together with the health team, community and social leaders. To this end, it is necessary to 

continuously monitor these patients in basic care, especially family health. We expect to 

find behavior change, we believe the present intervention project is a first step towards a 

tobacco-free community and its consequences. 

Keywords: Family Health Strategy. Smoking. Education 
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1    INTRODUÇÃO 

 

Coronel Fabriciano é um município mineiro no interior do estado de Minas Gerais, 

Região Sudeste do Brasil. Pertence à Mesorregião e à Microrregião de Ipatinga e 

localiza-se a leste da capital do estado, distando aproximadamente 200 km. Em 

2014, sua população era de 108 843 habitantes, sendo então o 27º mais populoso 

do estado mineiro (IBGE, 2014). 

Na segunda metade do século XIX, teve o começo do povoamento hoje conhecido 

como Coronel Fabriciano devido ao Rio Piracicaba ser a principal forma de acesso. 

Na década de 1920, a localidade passa a ser atendida pela Estrada de Ferro Vitória 

a Minas (EFVM) e é construída a Estação do Calado, ao redor da qual se 

estabeleceu um núcleo urbano transformado em distrito em 1923 e emancipado 

de Antônio Dias em 1948. Nas décadas de 40 e 50, respectivamente, Coronel 

Fabriciano passou a sediar os complexos industriais da Aperam South 

América (antiga Acesita) e Usiminas, que foram essenciais para o desenvolvimento 

da cidade. Mas, com a emancipação política de Ipatinga e Timóteo, ocorrida em 

1964, as empresas passaram a pertencer a estes municípios, respectivamente 

(IBGE, 2014). 

Coronel Fabriciano faz limites com os municípios de Joanésia e Mesquita a 

Oeste, Ferros a Sudoeste, Antônio Dias a Leste, Ipatinga e Timóteo a sul, Norte 

Joanésia e Mesquita. No município predomina um relevo montanhoso; cerca de 80% 

do território fabricianense é formado de mares de morros, enquanto que 15% são de 

terras onduladas e nos 5% restantes o terreno é plano. A composição do relevo é 

resultado de uma fluvial atuante nas rochas granito-gnáissicas do período Pré-

Cambriano. O clima fabricianense é caracterizado, segundo o IBGE, como tropical 

quente semiúmido tendo temperatura média anual de 21,6 °C com invernos secos e 

amenos (raramente frios) e verões chuvosos com temperaturas moderadamente 

altas (IBGE, 2014). 

No que diz respeito aos aspectos Geográficos, a área do município é 

de 221,252 km², com uma concentração habitacional na área urbana de 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Unidades_federativas_do_Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Minas_Gerais
http://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Sudeste_do_Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Microrregi%C3%A3o_de_Ipatinga
http://pt.wikipedia.org/wiki/Belo_Horizonte
http://pt.wikipedia.org/wiki/Popula%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Anexo:Lista_de_munic%C3%ADpios_de_Minas_Gerais_por_popula%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Anexo:Lista_de_munic%C3%ADpios_de_Minas_Gerais_por_popula%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Piracicaba_(rio_de_Minas_Gerais)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estrada_de_Ferro_Vit%C3%B3ria_a_Minas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estrada_de_Ferro_Vit%C3%B3ria_a_Minas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Esta%C3%A7%C3%A3o_do_Calado
http://pt.wikipedia.org/wiki/Distrito
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%B4nio_Dias
http://pt.wikipedia.org/wiki/Aperam_South_America
http://pt.wikipedia.org/wiki/Aperam_South_America
http://pt.wikipedia.org/wiki/Usiminas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ipatinga
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tim%C3%B3teo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Joan%C3%A9sia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mesquita_(Minas_Gerais)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ferros
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%B4nio_Dias
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tim%C3%B3teo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Relevo_(geografia)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Morro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rocha_granito-gn%C3%A1issica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9-Cambriano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9-Cambriano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Clima
http://pt.wikipedia.org/wiki/Clima_tropical_com_esta%C3%A7%C3%A3o_seca
http://pt.wikipedia.org/wiki/Inverno
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ver%C3%A3o


10 

 

13,1549 km² e na rural de 208,0971 km2. O número aproximado de domicílios e 

famílias, no ano de 2010, era de 31 615 domicílios (PREFEITURA DE CORONEL 

FABRICIANO, 2015). 

O Índice de Desenvolvimento Humano, no ano de 2010 foi  de 0,755. A proporção de 

pessoas com renda domiciliar per capita de até meio salário mínimo reduziu em 

56,2%. Em 2010, 91,2% da população viviam acima da linha de pobreza, 5,5% 

encontravam-se na linha da pobreza e 3,3% estavam abaixo. 19,7% da população 

viviam em favelas. Também em 2010, aproximadamente, 21 mil habitantes, com a 

maior parte vivendo em aglomerados inadequados dentre os municípios mineiros. 

Em 2014, segundo cadastro da prefeitura, também havia 34 moradores de rua 

(IBGE, 2014). 

O Produto Interno Bruto (PIB) de Coronel Fabriciano é o terceiro maior de sua 

microrregião. A agricultura tem menor relevância em Coronel Fabriciano. Em 2011, 2 

276 mil reais eram do valor adicionado bruto da agropecuária, enquanto que em 

2010, 1,99% da população economicamente ativa do município estava ocupada no 

setor (IBGE, 2014). 

A indústria representa o segundo setor mais relevante para a economia 

fabricianense. 147 627 mil reais do PIB municipal são do valor adicionado bruto da 

indústria (setor secundário) e grande parte deste valor é originado no Distrito 

Industrial (IBGE, 2014).  

Em 2010, 9,57% da população ocupada estava empregada no setor de construção, 

1,02% nos setores de utilidade pública, 17,52% no comércio e 41,82% no setor de 

serviços e em 2011, 705 407 reais do PIB municipal eram do valor adicionado bruto 

do setor terciário (IBGE, 2014). 

O setor terciário atualmente é a maior fonte geradora do PIB fabricianense, 

destacando-se na área comercial. O centro comercial de Coronel Fabriciano é um 

dos mais movimentados da região. Além de grandes lojas, como as Casas Bahia, 

Magazine Luiza e Ricardo Eletro, possui pequenas e médias empresas com sede no 

próprio município ou na região (IBGE, 2014).  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Linha_de_pobreza
http://pt.wikipedia.org/wiki/Aglomerado_subnormal
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O serviço de abastecimento de água e coleta de esgoto da cidade é realizado 

pela Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa). A água extraída para o 

suprimento da região do Vale do Aço vem de um aquífero aluvionar, depósito 

sedimentar distribuídos por várzeas, localizado no subsolo (IBGE, 2014).  

Do total de domicílios, 93% são atendidos pela rede geral de abastecimento de água 

e 81% da população possuem escoadouro sanitário ( PREFEITURA DE CORONEL 

FABRICIANO, 2015). 

Fabriciano não conta com estação de tratamento de esgoto. O esgoto coletado na 

cidade é liberado diretamente para o Córrego Caladão ou no Rio Piracicaba. Existe 

um projeto de implantação de uma rede de tratamento de esgoto, que deverá ser 

construída nas proximidades do bairro Amaro Lanari ou do Aldeia do Lago, contudo, 

atualmente paralisado, devido a insatisfação de moradores próximos destes lugares 

que temem fortes odores (IBGE, 2014). 

 O serviço de abastecimento de energia elétrica é feito pela Companhia Energética 

de Minas Gerais (Cemig), que atende ainda a boa parte do estado de Minas Gerais. 

A primeira ligação de energia elétrica feita na cidade feita ocorreu em 1961 pela 

Cemig. No ano de 2003, existiam 25 070 consumidores e foram consumidos 517 

318 580 KWh de energia. Em 2009, 100% da população possuía acesso à rede 

elétrica, de acordo com a prefeitura. Em 2010, Fabriciano registrou 12 blecautes, 

uma das maiores frequências do país (IBGE, 2014). 

A provisão de segurança pública de Coronel Fabriciano é dada por diversos 

organismos. A Guarda Municipal foi criada em 2004 pela prefeitura e tem a função 

de proteger bens, serviços e instalações do município e colaborar com o órgão de 

fiscalização municipal (IBGE, 2014).  

O Conselho Municipal de Defesa Civil (Condec) se responsabiliza por ações 

preventivas, assistenciais, recuperativas e de socorro em situações de risco público 

e foi criado em 2003 (IBGE, 2014). 

O município possui fácil acesso a várias cidades mineiras e do Brasil por rodovias de 

relevância nacional ou vicinais, como a BR-458, a MG-425 e a BR-381 (IBGE, 2014).  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Companhia_de_Saneamento_de_Minas_Gerais
http://pt.wikipedia.org/wiki/Aqu%C3%ADfero_aluvionar
http://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3rrego_Calad%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Piracicaba_(rio_de_Minas_Gerais)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Amaro_Lanari
http://pt.wikipedia.org/wiki/Aldeia_do_Lago


12 

 

 O transporte coletivo do município é de responsabilidade do Consócio Fabri Fácil, 

por meio das concessionárias Autotrans e Viação Acaiaça, sendo que a Autotrans 

ainda atende os municípios vizinhos (Ipatinga e Timóteo).Através do terminal de 

integração, que foi construído para a baldeação de linhas, é possível pegar dois 

ônibus dessas empresas pagando apenas uma passagem (IBGE, 2014). 

Além das atrações naturais da Serra dos Cocais, Coronel Fabriciano ainda possui 

vários monumentos e atrativos urbanos, com valor histórico e cultural, a exemplo do 

Santuário de Nossa Senhora da Piedade, do Sobrado dos Pereira, do Escola 

Estadual Professor Pedro Calmon e da Capela Nossa Senhora Auxiliadora, no 

Hospital São Camilo. A fachada da Igreja Bom Pastor, no bairro Giovanini, apresenta 

um grande mosaico feito em cerâmica que retrata a figura de Jesus com um rebanho 

de ovelhas (IBGE, 2014).  

Na Unileste, a Casa de Hóspedes e sede da reitoria da instituição, a "Fazendinha", 

foi construída inspirada nas antigas sedes de fazendas. Tem estilo rústico, 

destacando-se pelo uso de madeiras nobres e raras. O interior da instituição abriga 

ainda o Museu Padre Joseph Cornélio Marie de Man, construído em formato de 

círculo e cujo acervo é constituído de documentos, fotografias e objetos que contam 

a história da cidade e da entidade; o Teatro João Paulo II, no andar térreo do 

Colégio Padre de Man, que tem capacidade para 520 espectadores e é um dos 

maiores do Vale do Aço (IBGE, 2014). 

 

Quanto aos aspectos demográficos, da população total em 2010, 24 078 habitantes 

(23,22%) tinham menos de 15 anos de idade, 71 949 habitantes (69,39%) tinham de 

15 a 64 anos e 7 667 pessoas (7,39%) possuíam mais de 65 anos, sendo que a 

esperança de vida ao nascer era de 76,9 anos (IBGE, 2014). 

O Gráfico 1 mostra  evolução do município de Coronel Fabriciano  

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Esperan%C3%A7a_de_vida
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     Gráfico 1: Evolução demográfica do município Coronel Fabriciano. 

 

 

          Fonte: ( IBGE, 2015) 

 

Em relação à Educação, Coronel Fabriciano apresentou em 2011 um Índice (IDEB) 

médio entre as escolas públicas de 5,1. Tal média é obtida por meio de uma escala 

de avaliação que vai de nota 1 à 10. A nota obtida por alunos do 5º ano (antiga 4ª 

série) foi de 5,7 e do 9º ano (antiga 8ª série) foi de 4,5. A nota obtida pelas escolas 

públicas de todo o Brasil era de 4,0 (PREFEITURA DE CORONEL FABRICIANO, 

2015). 

Ainda em 2011, a taxa de conclusão, entre jovens de 15 a 17 anos, era de 63,1% e 

o percentual de alfabetização de jovens e adolescentes entre 15 e 24 anos era de 

99,1%. Contudo, 1,86% das crianças com faixa entre sete e 14 anos não estavam 

cursando o ensino fundamental (PREFEITURA DE CORONEL FABRICIANO, 2015). 

 Em 2013, a distorção idade-série entre alunos do ensino fundamental, ou seja, com 

idade superior à recomendada, era de 4,4% para os anos iniciais e 18,4% nos anos 

finais e, no ensino médio, a defasagem chegava a 23,3% (PREFEITURA DE 

CORONEL FABRICIANO, 2015). 

Dentre os habitantes de 18 anos ou mais, em 2010, 58,57% tinham completado o 

ensino fundamental e 38,84% o ensino médio, sendo que a população tinha em 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Alfabetiza%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Crian%C3%A7a
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ensino_fundamental
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ensino_m%C3%A9dio
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média 9,29 anos esperados de estudo (PREFEITURA DE CORONEL FABRICIANO, 

2015). 

Quanto ao Sistema de Saúde Local, Coronel Fabriciano possuía, em 2009, 49 

estabelecimentos de saúde, sendo 30 deles privados, 18 municipais e um estadual 

entre hospitais, prontos-socorros, postos de saúde e serviços odontológicos. Neles a 

cidade possuía 180 leitos para internação (PREFEITURA DE CORONEL 

FABRICIANO, 2015). 

Quase a totalidade das crianças menores de 1 ano de idade, em 2013, estava com a 

carteira de vacinação em dia (98,2%). Em 2012, foram registrados 1 469 nascidos 

vivos, sendo que o índice de mortalidade infantil neste ano foi de 15 óbitos de 

crianças menores de cinco anos de idade a cada mil nascidos vivos. Em 2010, 

3,29% das mulheres de 10 a 17 anos tiveram filhos, sendo 0,16% delas entre 10 e 

14 anos e a taxa de atividade nesta faixa etária de 4,24% (PREFEITURA DE 

CORONEL FABRICIANO, 2015). 

Em 2013, 80,8% das crianças do município foram pesadas pelo Programa Saúde da 

Família, sendo que ainda 0,3% delas estavam desnutridas. Em 2010, o Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH) da longevidade em Fabriciano era de 0,715 

(PREFEITURA DE CORONEL FABRICIANO, 2015). 

O Hospital São Camilo de Coronel Fabriciano está localizado no bairro Santa 

Helena e foi inaugurado em 1936, sendo fechado em 15 de julho de 2011 por 

problemas financeiros e burocráticos e reinaugurado em 30 de agosto de 2012, após 

passar por reformas e reestruturação interna (PREFEITURA DE CORONEL 

FABRICIANO, 2015). 

 O Hospital Unimed Vale do Aço, antigo Hospital Nossa Senhora do Carmo, é o 

outro hospital de Coronel Fabriciano, e se situa no Centro. O Unimed não atende 

pelo SUS, servindo apenas à população que conte com planos de saúde 

conveniados ou aos que paguem pelo atendimento particular. E está em construção 

em Fabriciano o Hospital Metropolitano Unimed, que realizará atendimentos de alta 

complexidade (PREFEITURA DE CORONEL FABRICIANO, 2015). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_emerg%C3%AAncia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Posto_de_sa%C3%BAde
http://pt.wikipedia.org/wiki/Odontologia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mortalidade_infantil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Programa_Sa%C3%BAde_da_Fam%C3%ADlia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Programa_Sa%C3%BAde_da_Fam%C3%ADlia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Santa_Helena_(Coronel_Fabriciano)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Santa_Helena_(Coronel_Fabriciano)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Unimed
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_%C3%9Anico_de_Sa%C3%BAde
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Neste momento o município conta com 14 profissionais do programa Mais Médicos 

para o Brasil que trabalham nas Unidades Básicas de Saúde. Cumprem uma carga 

horária semanal de 8 horas por dia. Dentre as atividades realizadas estão o 

acompanhamento de gestantes, crianças e visitas domiciliares (PREFEITURA DE 

CORONEL FABRICIANO, 2015). 

 A Unidade Básica de Saúde Santa Terezinha II localiza-se no bairro Santa 

Terezinha e, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

sua população no ano de 2010 era de 3994 habitantes, sendo 2241 homens e 1 753 

mulheres, possuindo um total de 922 domicílios particulares distribuídos em uma 

área de 3,1 km² (PREFEITURA DE CORONEL FABRICIANO, 2015). 

O horário de funcionamento da UBS Santa Terezinha é de 7:00h-18:00 horas 

(PREFEITURA DE CORONEL FABRICIANO, 2015). 

Tem dois médicos clinico geral, três enfermeiras e 18 agentes comunitários que 

trabalham pela melhoria da saúde da comunidade em duas equipes de trabalho: 

azul e verde. Além disso, conta com o atendimento de pediatria e ginecologia na 

unidade uma vez por semana (PREFEITURA DE CORONEL FABRICIANO, 2015). 

Por ocasião do diagnóstico situacional realizado na UBS Santa Terezinha II, 

detectou-se, dentre outros problemas de saúde, elevado número de usuários 

fumantes. Sabe-se dos problemas de saúde que o fumo pode agravar ou trazer para 

as pessoas e diante disso a equipe de saúde considerou importante, no momento 

atual, investir nesse problema de saúde pública. 
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2 JUSTIFICATIVA  

 

Durante as atividades clínicas desenvolvidas na Estratégia de Saúde da Família 

(ESF) de Santa Terezinha, pela equipe Azul, foi observado, conforme mencionado 

anteriormente, um número elevado de pacientes fumantes. São 80 pacientes 

fumantes cadastrados na unidade e que precisam de acompanhamento específico 

para o controle da dependência do fumo, assim como, melhorar o conhecimento a 

respeitos dos fatores de risco que acompanham a doença e complicações futuras.  

 

O fumo representa um forte fator de risco para doenças cardiovasculares e 

neoplasias, com graves repercussões para a saúde da população fumante ativos e 

passivos, além de gastos financeiros para o sistema de saúde quando há o 

adoecimento devido a este fator de risco especifico. Perturbações proeminentes e 

graves do sono podem ocorrer em associação com abstinência ao tabaco.  

 

Sendo assim, uma intervenção que promova a reflexão do indivíduo em relação a 

sua saúde pode contribuir em muito para a saúde deste, assim como, para a família 

e sociedade em geral.  

 

As medidas de recuperação do tabagismo, assim como, as medidas protetivas do 

tabagismo, representam um impacto direto nos gastos financeiros da família e, 

indiretamente, nos gastos de saúde do município, em longo prazo.  
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  3  OBJETIVOS 

 

3.1. Geral  

 

 Elaborar uma proposta de intervenção para implantação de um programa de 

controle do tabagismo na ESF Santa Terezinha II, Coronel Fabriciano, Minas Gerais.  

 

 

3.2. Específicos  

 

 Desenvolver ações educativas quanto aos fatores de risco do tabagismo; 

 Sensibilizar os fumantes a deixarem o vício; 

 Determinar o fluxograma de trabalho na intervenção educativa para modificação do 

estilo de vida de pacientes fumantes da ESF Santa Terezinha II. 
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4 METODOLOGIA 

 

O projeto de intervenção será desenvolvido no território de abrangência da ESF Azul 

de Santa Terezinha II, localizada no município de Coronel Fabriciano, nas duas 

microáreas da Equipe Azul Santa Terezinha II que tem um total de população de 

3994 indivíduos, distribuídos em 922 famílias, envolvendo os fumantes contidos 

neste espaço geográfico. 

 

O projeto se baseou em alguns passos do Módulo de Planejamento e avaliação de 

ações em saúde (CAMPOS; FARIA; SANTOS, 2010) com vistas á sensibilização dos 

pacientes fumantes por meio de ações educativas sobre fatores de risco associados 

a esta doença em conjunto com a equipe de saúde, líderes comunitários e sociais. 

 

Para fundamentação do projeto fez-se pesquisa bibliográfica na Biblioteca Virtual em 

Saúde (BVS) com os descritores: Estratégia de Saúde da Família, Tabagismo e 

Educação. 
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5    REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

O Tabagismo é um problema de saúde pública global e é considerado como doença 

endêmica pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Causa dependência física, 

psicológica e comportamental e mata milhares de pessoas em todo o mundo.  No 

Brasil, em alguns municípios, foi desenvolvida uma rede para suporte ao  tratamento 

do tabagismo em parceira com a sociedade civil e organizações não governamentais 

(INCA, 2016). 

A OMS considera o tabagismo a principal causa de morte evitável em todo o mundo. 

 A OMS estima que 40% da população mundial adulta, isto é, 2,8 bilhões 
de pessoas (entre as quais 200 milhões de mulheres), sejam fumantes. 
Pesquisas comprovam que aproximadamente 47% de toda a população 
masculina e 12% da população feminina no mundo fumam. Enquanto nos 
países em desenvolvimento os fumantes constituem 48% da população 
masculina e 7% da população feminina, nos países desenvolvidos a 
participação das mulheres mais do que triplica: 42% dos homens e 24% 
das mulheres têm o comportamento de fumar (INCA, 2016). 

 

 No estudo realizado por Wunsch Filho e colaboradores (2010), os adultos não 

fumantes apresentaram maior risco de tumores de pulmão, laringe e faringe devido à 

exposição ambiental a fumaça do tabaco e esta, em crianças, apresentou maior 

suscetibilidade ao risco de hepatoblastoma e leucemia linfocítica aguda.   

As políticas de controle do tabagismo no país têm alcançado resultados 

incontestáveis, contudo as camadas da população com piores condições 

econômicas e baixo nível educacional têm apresentado as mais altas taxas de 

prevalência ao tabagismo. (WUNSCH FILHO e col., 2010) 

O Programa Saber-Saúde do Ministério da Saúde (MS), por meio do Instituto 

Nacional do Câncer (INCA), desenvolve ações preventivas do tabagismo e de outros 

fatores de risco de câncer nas escolas. Investiga os determinantes sociais e 

estabelece ações de promoção da saúde e prevenção da doença e agravos (INCA, 

2016). 
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6   PLANO DE AÇÃO  

 

Ao fazer a análise situacional do território da equipe de saúde Azul de Santa 

Terezinha II foi determinado um grupo de problemas que afetam à população e que 

interferem em seu estado de saúde, desde o ponto de vista objetivo como subjetivo. 

 

Os principais problemas identificados foram as seguintes: 

 

1- Alta prevalência de pacientes fumantes;   

2- Alta prevalência de pacientes com hipertensão arterial; 

3- Alta prevalência de transtornos nutricionais e obesidade; 

4- Alto número de pessoas com diabetes mellitus; 

5- Elevado consumo de drogas licitas e ilícitas; 

6- Alta prevalência de doenças cerebrovasculares; 

7- Altas taxas de infecção respiratória alta. 

 

Para elaborar a ordem dos problemas se utilizou como método a matriz de 

priorização, muito utilizada para fazer análise das situações de saúde. Foi alcançado 

consenso das prioridades dos problemas. 

 

Nós críticos e suas justificativas. 

1. Educação insuficiente sobre tabagismo e suas consequências. 

Deve ser realizado acompanhamento da equipe de saúde para aumentar a 

aprendizagem do paciente sobre tabagismo com palestras de grupo. 

2. Maus hábitos alimentares e tratamentos inadequados com abandono de 

tratamento. 

A equipe deve fazer atividades educativas sobre a importância da boa alimentação 

do diabético e fazer reajustes em tratamento integral do paciente exercício, dieta e 

medicamentos. 

3. Deficiente estrutura dos serviços de saúde.  
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A saúde é um tema muito difícil no Brasil com a atenção continuada dos pacientes 

com transtornos nutricionais para entendam que a obesidade e uma doença também 

muito perigosa. 

4. Não cumprimento de maneira regular do uso dos medicamentos 

 

Importante para manter paciente compensado 

5. Falta de conhecimento sobre as complicações desta doença. 

 

As complicações da diabetes são um importante problema de saúde, a equipe deve 

prevenir a aparição destas. 

 

Estratégias e ações especificas para o controle do tabagismo e 

acompanhamento dos fumantes  

Realizar, inicialmente, uma reunião com todos os membros da equipe para 

sensibilizá-los sobre o projeto, em especial com os Agentes Comunitários de Saúde 

(ACS), por seus conhecimentos da comunidade na qual se encontram os pacientes 

fumantes. 

Utilizar as visitas domiciliares, consultas e a sala de espera como espaços para 

orientação, principalmente aos familiares sobre os riscos da doença e as ações que 

pretende-se realizar. 

Propõe-se a trabalhar por etapas: 

Etapa 1: 

• Realizar convite aos fumantes cadastrados para participação no projeto, através de 

visitas domiciliares, que serão realizadas pelos ACS e palestras em grupo. 

• Realizar uma reunião com os fumantes que aceitarem participar do projeto. 

Conforme o número de participantes poderá ocorrer a divisão em dois ou mais 

grupos. Nesse momento eles serão informados das ações a serem realizadas como 

palestras, dinâmicas grupais e atividades participativas. A equipe fará a descrição do 

projeto de intervenção, seu objetivo e importância, tendo com eles uma conversa 
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sobre a sua participação. Pretende-se propiciar uma melhor aprendizagem de como 

evitar as consequências do tabagismo. 

Etapa 2: 

• Criação dos grupos para a realização das atividades com temas sob a 

reponsabilidade da equipe multiprofissional: médico, responsável programa 

tabagismo em município, farmacêutica, nutricionista e psicóloga. Nesses grupos, 

serão realizadas orientações aos fumantes sobre os fatores de risco e as 

consequências. 

• O trabalho será desenvolvido em sessões mensais com duração de 1 hora e meia. 

Cada ciclo de trabalho será composto de 10 sessões. Nas sessões serão abordados 

os seguintes temas: 

No  TEMAS PALESTRANTE 

1 Conceito de tabagismo como 

uma dicção. 

Médico 

2 Alterações dos órgãos 

principais 

Psicóloga, enfermeiro, 

médico e nutricionista 

3 Prevenção do tabagismo Equipe multiprofissional 

4 Importância da participação da 

família e comunidade na 

redução dos fatores que 

levam as pessoas ao 

tabagismo 

Equipe multiprofissional 

5 Aspectos emocionais 

relacionados ao tabagismo 

Equipe multiprofissional 

6 Ajudando a parar de fumar: 

imediata ou gradual 

Datas comemorativas  

Relaxamento, Atividade Física, 

dieta 

Equipe multiprofissional 
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Durante a intervenção se realizará o seguimento dos resultados obtidos para pode 

avaliar impacto de estratégia. Ao final da mesma esperamos que os pacientes 

incrementem os conhecimentos sobre a doença, mudem seu estilo de vida e 

diminuíam as consequências do uso do tabaco. Para isso serão passados inquéritos 

no início do acompanhamento e ao final de cada encontro. No primeiro inquérito 

serão avaliados os conhecimentos iniciais sobre os prejuízos do tabagismo, o tempo 

e frequência de uso do mesmo, e, numa escala de 0 a 10, o quanto estão se 

sentindo estimulados a começarem o tratamento para parar de fumar e adquirir 

conhecimentos sobre os prejuízos do tabagismo. No último encontro será entregue o 

inquérito preenchido no primeiro encontro e ser atualizado, se houve mudanças ou 

não.  
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7  CONSIDERAÇÔES FINAIS 

Por se tratar de um hábito milenar, o uso do tabaco está enraizado em nossa cultura 

e sociedade. A mudança de comportamentos não se dá de uma forma unidirecional, 

contudo acreditamos o presente projeto de intervenção que seja um primeiro passo 

rumo a uma sociedade livre do tabaco e suas consequências. 

A intervenção em grupos na ESF representa um ponto de partida para depois serem 

estendidas as ações em âmbito político e educacional para que venham favorecer a 

criação de normativas que restrinjam os espaços destinados ao fumo em ambientes 

diversos, corrobore com incentivo a práticas de boa saúde, tais como atividades 

físicas e dietas saudáveis.  

Também é um ponto inicial para uma mudança de paradigma no que se refere a 

aceitação grupal e social de adolescentes e jovens.   

Vale ressaltar que cabe ao poder público a aplicação de medidas que minimizem a 

utilização do fumo, assim como, o adequado suporte as equipes de saúde que se 

dispõem a trabalhar com essa temática.  
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