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RESUMO 
 

De acordo com a Revisão da Classificação Estatística Internacional de 
Doenças e Problemas Relacionados à Saúde o tabagismo integra o grupo dos 
transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de substância psicoativa 
e é a maior causa isolada evitável de adoecimento e mortes precoces em todo 
o mundo. É reconhecido como uma doença epidêmica que causa dependência 
física, psicológica e comportamental semelhante ao que ocorre com o uso de 
outras drogas como álcool, cocaína e heroína. A dependência ocorre pela 
presença da nicotina nos produtos à base de tabaco, obriga os fumantes a 
inalarem mais de 4.720 substâncias tóxicas, como: monóxido de carbono, 
amônia, cetonas, formaldeído, acetaldeído, acroleína, além de 43 substâncias 
cancerígenas, sendo as principais: arsênio, níquel, benzopireno, cádmio, 
chumbo, resíduos de agrotóxicos e substâncias radioativas. Em virtude do 
grande número de tabagistas identificado em nossa área de abrangência, 
chegamos à conclusão que devemos agir em prol dos usuários atendidos por 
nossa equipe, conscientizando-os dos prejuízos do consumo de tabaco. Neste 
sentido, elaboramos o plano de intervenção cujo objetivo foi elaborar um 
projeto de intervenção para a sensibilização dos usuários e trabalhadores da 
saúde vinculados a UBS Dr Edison Reis Lopes quanto a necessidade de 
reduzir/abandonar o hábito de tabagismo no município de Uberaba/Minas 
Gerais. Para o desenvolvimento do Plano de Intervenção, foi utilizado o Método 
do Planejamento Estratégico Situacional (PES). Esperamos que com a 
implementação do projeto consigamos dar o suporte necessário para que os 
usuários fumantes possam largar esse vício, de uma forma menos estressante, 
já que sozinhos e sem a ajuda de profissionais esta atitude se torna uma tarefa 
ainda mais difícil.  
 
 
Palavras-chave: Tabagismo. Epidemiologia. Educação em Saúde



ABSTRACT 
 

According to the Review of the International Statistical Association of Diseases 
and Conditions Related to Health and Smoking Integrate the group of mental 
disorders and behaviors due to psychoactive substance use and the leading 
cause of disease avoidance and early death worldwide. This content is one of 
the presence of the presence of physical drugs, psychological and behavioral 
which occur the use of the use of alcohol drugs, cocaine and heroin. The basis 
is the presence of nicotine in tobacco products, which is the basis of a higher 
dose of 4,720 substances, such as carbon monoxide, ammonia, ketones, 
formaldehyde, acetaldehyde, acrolein, as well as 43 carcinogenic species. 
main: arsenic, nickel, benzopyrene, cadmium, lead, pesticide residues and 
radioactive substances. Due to the large number of smokers identified in our 
coverage area, we concluded that we should act on behalf of the patients 
treated by our team, making them aware of the harms of tobacco use. This is an 
experimental project form that helps raise awareness among users and health 
professionals about UBS Dr Edison Reis Lopes, such as the need to reduce 
smoking in the municipality of Uberaba / Minas Gerais. To develop the 
Intervention Plan, the Situational Strategic Planning Method (PES) was used. 
We hope that with the implementation of the project, it will be a necessary 
support so that users can be more dangerous, a less stressful way, easier and 
easier to execute. 
 
 
Keywords: Smoking. Epidemiology. Health education
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1 INTRODUÇÃO  

1.1 Aspectos Gerais do Município de Uberaba 

 

Uberaba é um município brasileiro do interior do estado de Minas Gerais 

localizado na região do Triângulo Mineiro, entre as coordenadas geográficas 

19°44 '54 '' S de Latitude e 47 º 55 ' 55 '' W de Longitude. A localização do 

município do ponto de vista geoeconômico é altamente estratégica em função 

da equidistância média de 500 Km, de Belo Horizonte, São Paulo, Brasília e 

Goiânia, posicionando-se assim, como centro de um dos mais importantes 

mercados consumidores do país. Pertence à Mesorregião do Triângulo Mineiro 

e Alto Paranaíba e à microrregião de mesmo nome. Sua população estimada 

em 2018 era de 330.361 habitantes, o oitavo município mais populoso do 

estado e o 81º mais populoso do Brasil (IBGE, 2019). A população está 

concentrada majoritariamente na área urbana (96,9%). 

Hoje Uberaba representa um centro comercial dinâmico, uma agricultura 

produtiva e um parque industrial diversificado. A economia da cidade gira em 

torno das indústrias de fertilizantes, agricultura e agropecuária (É conhecida 

como a capital do Zebu e importante polo em genética bovina). Como várias 

cidades brasileiras, esse crescimento não foi acompanhado pelos fatores 

econômicos, infraestrutura e social. Nos últimos anos teve um aumento 

assustador na violência, roubos e furtos e tráfico de drogas (PREFEITURA DE 

UBERABA, 2019). 

Na educação possui Creches, Centros Municipais de Educação Infantil ( 

CEMEISs), Escolas Municipais e Estaduais e Faculdades particulares e 

públicas, entre as quais se destacam: a Universidade Federal do Triângulo 

Mineiro (UFTM), a Universidade de Uberaba (UNIUBE), a Faculdade de 

Ciências Econômicas, Faculdade de Ciências Econômicas do Triângulo 

Mineiro, a Faculdade de Agronomia e Zootecnia de Uberaba, Faculdade 

Talentos Humanos (FACTHUS), Universidade Presidente Antônio Carlos 

(UNIPAC), Universidade do Norte do Paraná (UNOPAR), Centro de Ensino 

Superior de Uberaba (CESUB), Centro Federal de Educação Tecnológica de 

Uberaba (CEFET), Faculdade Associadas de Uberaba (FAZU), Faculdade de 

Ciência Econômicas do Triângulo Mineiro (FCETM), porém, devido ao 

crescimento acelerado da cidade, vários bairros ainda não possuem estrutura 
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básica para funcionamento (escolas, creches e UBS) (PREFEITURA DE 

UBERABA, 2019). 

 

 

Figura 1: Mapa de Localização da Cidade de Uberaba/MG. 

Fonte: IBGE (2018) 

 

1.2 O sistema Municipal de Saúde  

Os últimos dados publicados em 2009 revelavam que havia ao todo, 71 

estabelecimentos de Saúde que ofertavam serviços via Sistema Único de 

Saúde (SUS). A taxa de mortalidade infantil média na cidade era de 10.26 para 

1.000 nascidos vivos. As internações devido a diarreias eram de 0,3 para cada 

1.000 habitantes. O município conta com Unidades Básicas de Saúdes (UBS) e 

Unidade Matricial de Saúde (UMS) (contendo 51 equipes de Saúde da 

Família), Unidade Regional de Saúde (URS) que oferta consultas com 

especialistas e exames, além das Unidades de Pronto Atendimento (UPAS) e 

três hospitais (dentre os três, dois de grande porte) de atendimento ao SUS 

(atende a cidade e toda região) (IBGE, 2019). 
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1.3 A Unidade Básica de Saúde da Família: o dia a dia da unidade e da 

equipe 

 

A unidade Básica de Saúde (UBS) Dr. Édison Reis Lopes foi construída 

de acordo com a preconização do Ministério da Saúde e Vigilância Sanitária e 

inaugurada em abril de 2014. Era para abrigar três equipes de saúde da 

família, mas no momento possui apenas uma vinculada a ela.  

A área física da UBS conta com os seguintes espaços: Sala de Espera, 

Recepção, Sala de Nebulização, Sala de Cuidados Básicos/Sala de 

Enfermagem, quatro Consultórios Médicos, dois Consultórios Médicos-

Ginecológicos com banheiros, uma Sala da Gerência, três Consultórios 

Odontológicos, um Escovodramo, um Banheiro masculino e um banheiro 

feminino para usuários, uma Sala de Vacina , uma Sala de Coleta de Exames 

Laboratoriais, uma Sala de Reunião, uma Sala de Medicamentos preconizados 

para Atenção Básica, uma Sala de Agentes Comunitários, um banheiro 

masculino e um banheiro feminino para Servidores, um almoxarifado, uma 

copa,  uma  Sala de Esterilização,  uma Sala de Lavagem/ Desinfecção, um 

depósito de material de limpeza (DML) , uma Sala para Agentes de Combate a 

Endemias, um  Abrigo de Lixo e um Abrigo de Compressor.  

 

A relação da equipe da Unidade com a comunidade é muito boa, 

transcorre em um clima tranquilo e praticamente não tem reclamações quanto 

ao atendimento dos profissionais. A população tem muito apreço pela Unidade, 

pois através de pedidos e lutas foi construída uma unidade própria, que está 

bem equipada e conta com recursos adequados para o trabalho da equipe. 

Porém, no momento, a equipe tem dificuldade em realizar curativos na UBS, 

pela falta de uma sala própria e materiais adequados, como coberturas, gazes, 

cubas, entre outros materiais. 
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QUADRO 1: Perfil epidemiológico da área de abrangência da UBS Dr Édison no 
ano de 2017, na cidade de Uberaba, Minas Gerais  
 

INDICADORES MICRO 
1 

MICRO 
2 

MICRO 3 MICRO 4 MICRO 5 MICRO 
6 

Total 

Número de 
gestantes 

3 1 2 5 3 1 15 

Número de 
pessoas com 
dificuldades de 
locomoção 

8 10 2 8 12 7 47 

Número de 
acamados 

2 0 0 0 3 1 06 

Número de 
etílicos 

12 22 21 9 0 2 66 

Número de 
adultos que 
fazem uso 
abusivo de 
álcool 

12 22 21 10 3 2 70 

Número de 
fumantes 

62 49 82 55 31 54 333 

Número de 
idosos 60 anos 
e mais/pop 
total 

92 
(18%) 

73 
(15%) 

79 
(16%) 

81 
(16%) 

149 
(28%) 

103 
(23%) 

577 
(20%) 

Pop. Alvo para 
rastreamento 
de câncer de 
mama 

61 59 66 63 71 61 381 

Pop. Alvo para 
rastreamento 
de câncer de 
colo 

100 59 88 139 35 99 520 

Pop. Alvo para 
rastreamento 
de câncer de 
próstata 

69 59 63 65 82 74 412 

Portadores de 
hipertensão 
arterial 
sistêmica 
esperados 
(16,25% da 
população 
cadastrada) 

83 77 79 81 85 71 478 

Portadores de 
hipertensão 
terial 
cadastrados: 

89 80 75 89 94 88 515 
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Relação 
hipertensos 
esperados/cad
astrados 

93% 96% 105% 91% 90% 81% 93% 

Portadores de 
diabetes 
mellitus 
esperados: 
(4,82% da 
população 
cadastrada) 

24 22 23 24 25 21 140 

Portadores de 
diabetes 
mellitus 
cadastrados: 

35 39 17 30 16 25 162 

Relação 
diabéticos 
esperados/cad
astrados 

69% 56% 135% 80% 156% 84% 86% 

Fonte: Autoria Própria (2019) 
 

Outras informações de saúde importantes da população usuária da UBS 
Dr. Édison Reis Lopes: 
 

a) Principais causas de óbitos: doenças cardiovasculares, Câncer, 

morte naturais (idade). 

b) Principais causas de internação: AVC, doenças crônicas como 

diabetes (complicações) e hipertensão/problema cardíaco, viroses, 

acidentes carro e moto. 

c) Doenças de notificação: dengue, tuberculose e eventos adversos 

de vacina 

d) Causas de mortalidade infantil: infecções maternas (Infecções do 

Trato Urinário (ITU), vulvovaginites) essas infecções estão 

relacionadas às condições socioeconômicas desfavoráveis e ao 

precário autocuidado na gestação, ao nº inadequado de consultas e 

algumas são usuárias de drogas ou não fizeram pré-natal, a maior 

parte são gestantes adolescentes. Outra causa é a DHEG- Doença 

Hipertensiva Específica da Gestação, 
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Figura 2: Foto da Unidade Básica de Saúde Dr Edison Reis Lopes           Fonte: 

Autoria Própria (2019). 

1.4  A Equipe de Saúde da Família, seu território e sua população adscrita 

Atualmente a Equipe UBS Dr Edison Reis Lopes conta com os seguintes 

funcionários:  

• Uma médica da ESF (Mais Médicos), que atende quatro dias na 

semana. 

• Um médico ginecologista (Rede), que atende dois dias na 

semana. 

• Uma enfermeira de ESF; 

• Três técnicas de enfermagem, sendo uma de 40 horas e duas de 

30 horas semanais; 

• Seis agentes comunitários de saúde (ACS); 

• Uma nutricionista; 

• Uma auxiliar de serviços gerais; 

• Duas auxiliares administrativos, sendo cada um de 30 horas 

semanais. 

• Um dentista; 

•  Um auxiliar de saúde bucal; 

• Dois vigias, que revezam 12\36 horas; 

• Um gerente de unidade. 
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Figura 3: Equipe da Unidade Básica de Saúde Dr. Edison Reis Lopes 

Fonte: Autoria Própria (2019). 

 

Na área de abrangência da UBS Dr. Edison Reis Lopes residem 

aproximadamente 3.926 pessoas, sendo dados atuais, de acordo com a 

contagem manual das Fichas individuais (e-SUS) cadastradas e atualizadas 

pelos Agentes Comunitários de saúde (ACS) da unidade.  

Atendemos a população dos seguintes bairros: 

• Vila São Cristóvão 

• Parte do Bairro Parque São Geraldo; 

• Parte do Bairro Parque das Gameleiras II (Vila 

Paulista) 

Recentemente a área de abrangência foi redividida, pois antes eram 

nove micro áreas e tínhamos quatro micro áreas descobertas por falta de ACS. 

Com a nova administração (2017-2020) foi proposto a redivisão das micro 

áreas, onde a área de abrangência foi condensada em seis micro áreas, e 

assim foi contratada uma nova ACS. E hoje temos 100% das áreas cobertas e 

uma equipe também completa conforme preconiza o Ministério da Saúde.  

A Unidade recebe alunos (as) do curso de fisioterapia, alunos (as) de 

Enfermagem da FACTHUS e alunos (as) da Odontologia da UNIUBE.  

São desenvolvidas, pelos profissionais, diversas atividades individuais e 

em equipe. Os agentes comunitários são responsáveis prioritariamente por 



17 
 

cadastramento de famílias/usuários do território delimitado, visitas domiciliares 

diárias, busca ativa de usuários, participação no grupo HIPERDIA de acordo 

com a terça-feira referente à sua micro área, digitação dos cadastros e visitas 

domiciliares no e--SUS, organização de fichas para contabilização de 

cadastros, sala de espera de acordo com a escala semanal, auxiliando no 

acolhimento dos pacientes além de cobrir ausências dos recepcionistas quando 

os mesmos faltam. 

O tempo da equipe está ocupado, na maior parte com atividades de 

atendimento de demandas agendadas, como as consultas de enfermagem, 

médica, odontológicas e psicológicas. Antigamente tinha um período para troca 

de receitas, porém em reunião de equipe foi discutido sobre a falta de controle 

nestas trocas e ficou provisoriamente suspenso este dia, até que a nova 

médica tenha um controle e conhecimento destes pacientes da área de 

abrangência. Em relação ao Grupo HIPERDIA, temos uma participação efetiva 

dos pacientes, com um grande número todas as terças-feiras, na qual são 

pacientes de duas micro áreas por dia, realizamos antropometria, aferição de 

Pressão Arterial (PA) e Glicemia capilar, orientações, trocas de receitas, 

consultas médicas após avaliação da enfermeira, e abordagem de temas 

pertinentes a saúde de acordo com o calendário da saúde. As salas de espera 

realizadas pelos ACSs são bem eficientes e resolutivas, pois os mesmos 

direcionam, orientam os pacientes de acordo com as rotinas da unidade, 

ajudam na organização de filas das consultas agendadas e de marcações de 

consultas. Além de abordar algum tema de saúde.  

A equipe trabalha junto, todos unidos, participam de todas as atividades, 

eventos, ações propostas e realizadas pela ESF. As reuniões de equipe 

ocorrem semanalmente, onde são feitas educações permanentes em parceria 

com a Faculdade FACTHUS, é discutido sobre questões administrativas, 

processo de trabalho, casos clínicos, entre outros assuntos. Porém, temos 

dificuldade em reunir todos da equipe para a reunião, pois alguns profissionais 

trabalham somente um período e a unidade não fecha, continua funcionando e 

temos exemplo da técnica de enfermagem da ESF que quase não participa das 

capacitações e reuniões devido a demanda de pacientes no horário da reunião. 

Fazemos vários eventos na unidade, como: Dia Internacional da mulher, 

Outubro Rosa, novembro azul, dia das mães, festa junina, semana de 
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conscientização do tabaco, da Hanseníase, tuberculose, doenças sexualmente 

transmissíveis\ Vírus da imunodeficiência humana (DST\HIV\AIDS), entre 

outros. Temos parceria com a Faculdade FACHUS, na qual o curso de estética 

participa com ações de beleza. Todos os eventos são arrecadados dinheiro dos 

funcionários, cada um dá uma parte, para preparação de lembrancinhas, 

enfeitar a unidade e lanches, sendo essa umas das dificuldades em organizar 

eventos, pois não temos incentivos financeiros por parte da prefeitura. 

Já o tempo da Equipe de Saúde Bucal Dr. Edison Reis Lopes está 

ocupado 80% de atendimento individual no consultório e 20% de atendimentos 

coletivos, como visitas domiciliares, grupos em saúde, e a maior parte dos 

atendimentos são demanda programada. Há atendimentos de urgências, a 

gestantes, idosos, bebês. A equipe já tentou desenvolver outras ações de 

saúde, como Grupos de escovação supervisionada para crianças e 

adolescentes. 

Na avaliação da equipe de saúde bucal a comunidade apresenta os 

seguintes problemas: população flutuante ou itinerante, que apresentam um 

número elevado de cáries e exodontias. 

Mesmo com alguns problemas que dificultam o trabalho no dia-a-dia, a 

equipe é muito eficiente, resolutiva, participativa, amorosa com os pacientes e 

todos muito dedicados ao trabalho, sempre preocupados com a qualidade no 

atendimento prestado à população. É na ESF São Cristóvão existe realmente 

um trabalho em equipe. 

 

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

(primeiro passo) 

• Transição demográfica: ou seja, a mudança do perfil do usuário 

para grande número de idosos. Constata-se que com o aumento da expectativa 

de vida não há preparo psicológico e nem financeiro das famílias para lidar com 

os idosos lhes garantindo uma melhor qualidade de vida.  

• Transição Epidemiológica: mudanças ocorridas no tempo nos 

padrões de morte, morbidade e invalidez que caracterizam uma população 

específica e que, em geral, ocorrem em conjunto com outras transformações 

demográficas, sociais e econômicas. O processo engloba três mudanças 

básicas: substituição das doenças transmissíveis por doenças não-
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transmissíveis e causas externas; deslocamento da carga de morbimortalidade 

dos grupos mais jovens aos grupos mais idosos; e transformação de uma 

situação em que predomina a mortalidade para outra na qual a morbidade é 

dominante. Em nossa área de abrangência percebemos o número elevado de 

doenças crônicas como: Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), Diabetes 

Mellitus (DM), depressão e ansiedade, doenças osteoarticulares como artrose 

e atrite, e cânceres. 

• Transição Nutricional: É um processo de mudança do padrão 

alimentar e hábitos de vida que, somado a outros fatores socioambientais, 

resulta numa mudança da epidemiologia dos problemas nutricionais da 

população. Como resultado observa-se uma progressiva elevação da 

prevalência de sobrepeso e da obesidade, às vezes acompanhadas de 

deficiências mais específicas (como as de micronutrientes e vitaminas). Eleva-

se o consumo de alimentos já preparados, processados industrialmente, com 

consequentes: aumento no consumo de gorduras saturadas; aumento na 

ingestão de sal; aumento de alimentos refinados (açúcar); redução no consumo 

de fibras; maior consumo de carnes e derivados; alimentos de maior densidade 

calórica; 

• Quanto aos hábitos de vida, a principal mudança é no sentido de 

um maior sedentarismo por redução de atividade física tanto no trabalho 

quanto nas atividades de lazer. Aumento na incidência de doenças 

cardiovasculares. Além no número elevado de fumantes em nossa área de 

abrangência. 

• Recursos Humanos: Falta do NASF - Núcleo de Apoio à Saúde 

da Família para apoiar a equipe de ESF. 

 

1.5.1 Problemas da Comunidade em geral (o contexto:) 

Temos um número significativo de idosos na área de abrangência, 

sendo 20% da nossa população cadastrada. Temos dificuldade em relação ao 

acompanhamento desses idosos nos atendimentos na unidade e vemos que 

muitos não têm condições psicológicas, sociais e até mesmo físicas para o 

cuidado com sua saúde. Temos casos de abandono, negligência e até maus 

tratos contra idosos. Além do próprio sistema de saúde não estar preparado 

para atender essa população. 
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1) Área de risco, devido um alto índice de prostituição, além de 

locais críticos onde dependentes químicos fazem uso de drogas. 

2) Atualmente tivemos alguns casos de violência doméstica com 

homicídio e estupro. 

3) Número significativo de fumantes, cadastrados num total de 333 

pacientes. 

4) Temos muitos pacientes de saúde mental e uso abusivo de 

benzodiazepínicos. 

 

1.5.2 Problemas relacionados à Unidade de Saúde-estrutura e 

funcionamento 

• Falta de ar condicionado na Sala de vacinação, pois de acordo 

com a Vigilância Sanitária, é preconizado que mantenha a temperatura 

ambiente entre 18 e 20º C, e sempre que a Vigilância faz visita na unidade 

somos notificados neste requisito; 

• Pacientes fora da área de abrangência da ESF, que são 

atendidos na unidade pelo Clínico geral de Rede, antes tinha uma equipe 

(enfermeira e médica) que faziam essa área de cobertura, com atendimentos, 

grupo HIPERDIA, visitas domiciliares, demandas judiciais, entre outros 

atendimentos. Com a nova administração e contratação pelo Concurso público, 

foi retirada essa equipe e não foram substituídas, com isso dificulta e 

sobrecarrega a equipe de ESF. Sugerimos a contração de profissionais de rede 

ou uma nova equipe de ESF que atendam essa área descoberta. 

• Falta de computadores, pois não tem na sala da odontologia, na 

sala dos ACSs, Sala de cuidados básicos. Isso dificulta a digitação de 

produção/atendimentos dos profissionais (e-SUS e do município), cadastros e 

lançamentos de visitas domiciliares no e-SUS (ACS); 

• Falta de Manutenção predial e preventiva dos equipamentos e 

estrutura física da unidade, pois temos ar condicionados sem funcionamento, 

macas, aparelhos de pressão descalibrados e falta de um aparelho para 

obesos, falta de baterias e pilhas nos equipamentos e alguns materiais e 

equipamentos que faltam de acordo com a Vigilância Sanitária; 
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• Falta de profissional, sendo uma técnica, pois a da ESF fica 

sozinha no período da tarde e não consegue participar das reuniões, 

capacitações, atividades da ESF. E falta de mais uma auxiliar de serviços 

gerais, pois a unidade é grande e sobrecarrega a única profissional que tem. 

 

1.6 Priorização dos problemas (segundo passo) 

QUADRO 2 Classificação de prioridade para os problemas 
identificados no diagnóstico da comunidade adscrita à equipe de 
Saúde Dr Edison Reis Lopes Unidade Básica de Saúde Dr Edison 
Reis Lopes município de Uberaba, estado de Minas Gerais. 

Fonte: Própria autoria 

Principais Problemas Importância Urgência Capacidade de 
Enfretamento 

Seleção 
/Priorização 

Assistência familiar 
inadequada aos idosos 

Alta 7 Fora 3 

Problemas comuns 
com doenças crônicas 

Alta 7 Parcial 2 

Altos índices de 
Tabagismo 

Alta 5 Parcial 1 
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2 JUSTIFICATIVA 

 
Este trabalho se justifica pelos altos índices de pessoas tabagistas 

identificadas em nosso território de abrangência, Unidade Dr. Edison Reis 

Lopes, na cidade de Uberaba MG, os quais manifestaram grande interesse em 

parar com o uso do cigarro, porém, não possuem nenhuma assistência 

profissional para controlar com essa dependência, o que torna ainda mais difícil 

controlar este vício.  

A equipe participou da análise dos problemas levantados e considerou 

que o controle do tabagismo é o problema que merece uma intervenção mais 

imediata para que se possa melhorar a qualidade de vida dos usuários 

considerando que esse hábito de vida é maior causa isolada evitável de 

adoecimento e mortes precoces em todo o mundo.  
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3 OBJETIVO  

Elaborar um projeto de intervenção para a sensibilização dos usuários e 

trabalhadores da saúde vinculados a UBS Dr. Edison Reis Lopes quanto à 

necessidade de reduzir/abandonar o hábito de tabagismo, Uberaba/Minas 

Gerais. 



24 
 

4 METODOLOGIA  

 

O trabalho foi desenvolvido, por meio do levantamento de dados 

realizado pela Equipe da Unidade de Saúde Dr. Edison Reis Lopes, em 

especial, pelos agentes comunitários de nossa equipe e pela médica durante 

os atendimentos em grupos, consultas agendadas ou de rotina. Após esse 

diagnóstico situacional de saúde da população assistida e discussão com toda 

a equipe foi elencado o principal problema para receber o plano de intervenção. 

Para embasar o desenvolvimento do projeto foi realizada uma revisão 

narrativa de literatura de artigos relacionados com temas disponíveis em 

disponíveis na base de dados da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) Biblioteca 

Virtual do Núcleo de Educação em Saúde Coletiva (NESCON) e Scientific 

Eletronic Library Online (SciELO), além dos manuais de saúde do Ministério da 

Saúde (MS) e de informações contidas nos prontuários e em registros da 

Unidade. Para o desenvolvimento do Plano de Intervenção, foi utilizado o 

Método do Planejamento Estratégico Situacional (PES) seguindo os passos: 

estimativa rápida e priorização dos problemas, descrição e explicação do 

problema priorizado, seleção dos nós críticos e desenho das operações do 

plano( FARIA; CAMPOS;SANTOS, 2018). 

 

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/FARIA,%20Hor%C3%A1cio%20Pereira%20de/1010
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5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

5.1 O Tabagismo 

 

O tabagismo é o ato de se consumir cigarros ou outros produtos que 

contenham tabaco, cuja droga ou princípio ativo é a nicotina (FIOCRUZ, 2019). 

Estima-se que 4,9 milhões de pessoas morrem no mundo todos os anos 

em decorrência do cigarro. Um terço da população mundial adulta é fumante. 

(FUNDAÇÃO DO CANÇER, 2019) 

O tabagismo é considerado uma doença pela Organização Mundial de 

Saúde (OMS), devido às alterações físicas, emocionais e comportamentais que 

provoca. Além disso, é uma droga que contém mais de 4.700 substâncias 

químicas nocivas para o organismo. A nicotina encontrada no tabaco é uma 

substância psicoativa que causa dependência. Provoca mudanças no estado 

emocional, produzindo uma sensação de prazer. A ingestão contínua gera 

tolerância à droga. Com o passar do tempo, o fumante passa a ter necessidade 

de consumir cada vez mais cigarros (INSTITUTO LADO A LADO, 2019). 

Os nãos fumantes que respiram a fumaça do tabaco têm um risco maior 

de desenvolver doenças relacionadas ao tabagismo. Quanto maior o tempo em 

que o não fumante fica exposto à poluição tabagística ambiental, maior a 

chance de adoecer. As crianças, por terem uma frequência respiratória mais 

elevada, são mais atingidas, sofrendo consequências drásticas na sua saúde, 

incluindo doenças como a bronquite, pneumonia, asma e infecções do ouvido 

médio. Estima-se que o tabagismo passivo seja a 3ª maior causa de morte 

evitável no mundo (INCA, 2019). 

Existem vários fatores que levam as pessoas a experimentarem o 

cigarro ou outros derivados do tabaco. A maioria delas é influenciada 

principalmente pela publicidade do cigarro nos meios de comunicação. No caso 

dos jovens ainda é pior porque além das propagandas pelos meios de 

comunicação, pais, professores, ídolos e amigos também exercem uma grande 

influência. Antes dos 19 anos de idade o jovem está na fase de construção de 

sua personalidade. Pesquisas mostram que a maioria dos adolescentes 

fumantes iniciou a fumar justamente nesta faixa de idade, isto quer dizer que o 
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principal fator que favorece o tabagismo entre os jovens é, principalmente, a 

necessidade de autoafirmação (FIOCRUZ, 2019). 

 

5.2 Epidemiologia 

O tabagismo é responsável por aproximadamente 45% das mortes em 

homens com menos de 65 anos de idade, e por 40% dos óbitos de mulheres 

da mesma faixa etária no mundo inteiro (SOCESP, 2019). 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) estima que o tabagismo esteja 

relacionado, direta ou indiretamente, à morte de seis milhões de indivíduos no 

mundo por ano. Se medidas efetivas de controle do tabagismo não forem 

tomadas, em 2030 esse número poderá chegar a oito milhões de mortes – 80% 

delas em países em desenvolvimento (SOCESP, 2019). 

 

5.3 Danos à Saúde 

Estudos mostram que o hábito de fumar é um fator de risco para quase 

50 doenças diferentes. O tabagismo é responsável por:  

• 25% das mortes por doença coronariana (angina e infarto do miocárdio)  

• 45% das mortes por infarto na faixa etária abaixo de 65 anos.  

• 85% das mortes por bronquite crônica e enfisema pulmonar  

• 25% das doenças vasculares (entre elas AVC).  

• 90% dos casos de câncer no pulmão  

• 30% das mortes decorrentes de outros tipos de câncer (de boca, laringe, 

faringe, esôfago, estômago, pâncreas, fígado, rim, bexiga, colo de útero, 

leucemia (FUNDAÇÃO DO CANÇER, 2019), 
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5.4 Controle do Tabagismo Métodos para acabar com o vício  

Hoje, já existem no mercado diversos métodos para acabar com o vício 

do cigarro, basta querer e ter força de vontade. 

Estes são alguns destes métodos (FIOCRUZ, 2019).: 

· Goma de mascar com nicotina – são pastilhas que liberam pequenas 

doses de nicotina diminuindo os sintomas da abstinência. 

· Skin Paches – são pequenos adesivos que colados à pele, liberam 

mais nicotina do que a goma de mascar. 

· Spray nasal – este spray libera menos nicotina que a goma e os 

patches, mas chega mais rápido ao sistema circulatório.  

· Inalante – o inalante tem a mesma forma do cigarro, o que leva o 

indivíduo a achar que está fumando, pois imita o gesto mão-para-boca do 

fumante só que com 1/3 da nicotina do cigarro. 

· Zyban – este é um método sem nicotina, trata-se de uma droga 

antidepressiva que auxilia nas crises de abstinência. 

Todos estes métodos devem ser receitados e terem acompanhamento 

médico. 

Se parar de fumar agora: 

• Em 20 minutos a pressão sanguínea normaliza;  

• Em 2 horas não há mais nicotina no seu sangue;  

• Em 8 horas o nível de oxigênio no sangue se normaliza;  

• Em 2 dias seu olfato e paladar melhoram;  

• Em 3 semanas a respiração melhora;  

• Em 10 anos o risco de sofrer infarto será igual ao da população geral;  

• Em 20 anos o risco de desenvolver câncer de pulmão será quase igual; 

ao de quem nunca fumou. (FIOCRUZ, 2019).:  
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6 PLANO DE AÇÃO 

Essa proposta refere-se ao problema priorizado “Altos índices de 

tabagismo”, para o qual se registra uma descrição, explicação e seleção de 

seus nós críticos, de acordo com a metodologia do Planejamento Estratégico 

Simplificado (FARIA; CAMPOS; SANTOS, 2018). 

 

6.1 Descrição do problema (terceiro passo) 
 

O problema eleito foi “Altos índices de tabagismo “que infelizmente não é 

um mal identificado apenas em nossa Unidade de Saúde. Trata-se de um mal a 

nível mundial, mal este que traz muitos malefícios a saúde de quem o faz e de 

quem está ao seu redor. Reconhecido como uma doença epidêmica que causa 

dependência física, psicológica e comportamental semelhante ao que ocorre 

com o uso de outras drogas como álcool, cocaína e heroína (INCA, 2019). 

 
6.2 Explicação do problema (quarto passo) 

 
Foi identificado em nossa área de abrangência um grande número de 

tabagistas, sendo 333 fumantes identificados entre os usuários assistidos peça 

equipe da UBS Dr. Edison Reis Melo. Esses usuários demonstraram grande 

interesse em acabar com o vício após uma pequena pesquisa realizada pela 

equipe de saúde, porém não o fazem porque não conseguem sozinhos. Muitos 

relataram ter iniciado tentativas na intenção de acabar com o vício, já outros 

relataram que sozinhos não conseguem e diante deste quadro resolvemos 

fazer nossa parte, dar uma ajuda profissional para tornar esse momento, que 

não é fácil, um pouco menos estressante. 

 
6.3 Seleção dos Nós críticos (quinto passo) 
 
 Os nós críticos causadores do principal problema identificado pela 
equipe de saúde foram:  
 

1. Hábitos e estilos de vida 

inadequados; 

2. Falta de assistência profissional 

antitabagismo 

3. Cultura, pouca informação quanto 

ao tabagismo; 

https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/FARIA,%20Hor%C3%A1cio%20Pereira%20de/1010
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6.4 - Desenhos das Operações (sexto passo) 

Quadro 3 – Operações sobre o “nó crítico 1” relacionado ao problema 

“Altos índices de tabagismo”, na população sob responsabilidade da 

Equipe de Saúde da Família Dr. Edison Reis Lopes, do município de 

Uberaba, estado de Minas Gerais 

Nó crítico 1 Hábitos e estilos de vida inadequados 

Operação  Envolvimento e capacitação dos profissionais da área de saúde através 

de reuniões e trabalhos em equipe. 

Projeto “Vida Saudável sem Cigarros” - Orientar quanto hábitos de vida mais 

saudável  

Resultados 

esperados 

Com a ajuda dos profissionais fazer com que eles (tabagistas) se 

adaptem a um estilo de vida mais qualificado, com atividades físicas e 

alimentação saudável. Diminuir o máximo possível o número de usuários 

que se encontraram sem acompanhamento/tratamento. 

Produtos 

esperados 

 Redução de pelo menos 80% de usuários tabagistas 

Visitas domiciliares, palestras programadas e programa de apoio como 

atividade regular da UBS. 

Recursos 

necessários 

Estrutural: Pessoal de apoio para identificação desses tabagistas 

Cognitivo: Mais informação sobre o tema/Equipe capacitada 

Financeiro: Recursos para desenvolvimento do projeto. 

Político: Conseguir o local apropriado para realização das atividades. 

Recursos críticos Estrutural: Pessoal qualificado para as diversas atividades a serem 

efetuadas. 

Cognitivo: Busca pela equipe de saúde de informações essenciais para 

execução plena dos planos apresentados, buscando o aproveitamento 

máximo da população. 

Político: Apoio com recursos gráficos e audiovisuais e locais para a 

realização das reuniões. 

Financeiro: Recursos necessários para a estruturação do serviço 

(custeio e equipamentos), financiamento de projetos e aquisição dos 

materiais audiovisuais e impressos. 

Controle dos 
recursos críticos 

Apresentação e socialização do projeto aos gestores públicos, em 
especial da Secretaria de Saúde para sensibilização da importância do 
projeto. 

Ações 
estratégicas 

Identificar os usuários de tabaco com a ajuda dos ACS, indo de casa em 
casa, durante consultas e grupos realizados na Unidade de Saúde 
orienta lós quanto aos hábitos e estilos de vida. 

Prazo O projeto inicial de informação e capacitação dos profissionais é de 
aproximadamente um mês. 

Responsável (eis) 
pelo 
acompanhamento 

Médico e enfermeira. 
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das operações 

Processo de 
monitoramento e 
avaliação das 
operações 

 Reuniões semanais para discussão do alcance dos resultados e 
estratégias para melhoria e adequações necessárias ao sucesso do 
projeto  
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Quadro 4 – Operações sobre o “nó crítico 2” relacionado ao problema 

“Altos níveis de tabagismo”, na população sob responsabilidade da 

Equipe de Saúde da Família Dr. Edison Reis Lopes, do município de 

Uberaba, estado de Minas Gerais. 

Nó crítico 2 Falta de assistência profissional antitabagismo 

Operação   Capacitar profissionais para o desenvolvimento do projeto para a busca e 

conscientização dos usuários tabagistas. 

Projeto “Equipe capacitada- população saudável” 

Resultados 

esperados 

Equipe mais eficiente para atuar na assistência aos usuários tabagistas 

desempenhando as seguintes ações:   Identificação de mais usuários de 

tabaco no território, caso tenha; Maior procura, por parte dos usuários, ao 

projeto antitabagismo; conquistar a confiança dos usuários e obter 

maiores resultados no controle do tabagismo.. 

Produtos 

esperados 

 Programa de apoio implantado, salas de espera com abordagens 

efetivas de controle ao tabagismo, colaboração dos ACS capacitados 

para divulgação do trabalho. 

Recursos 

necessários 

Estrutural: Pessoal qualificado para orientar os usuários e responsáveis. 

Cognitivo: Maiores informações sobre o tema. 

Financeiro: Recursos para o projeto. 

Político: Apoio necessário.  

Recursos críticos Estrutural: Capacitar profissionais. 

Cognitivo: Informação e conhecimento necessário para melhor 

desenvolvimento e conscientização dos pacientes. 

Político: Apoio com recursos gráficos e audiovisuais e locais para a 

realização das reuniões. 

Financeiro: Recursos necessários para a estruturação do serviço 

(custeio e equipamentos), financiamento de projetos e aquisição dos 

materiais audiovisuais e impressos.  

Controle dos 
recursos críticos 

 Apresentação e socialização do projeto aos gestores públicos, em 
especial da Secretaria de Saúde para sensibilização da importância do 
projeto.. 

Ações 
estratégicas 

Capacitar mais profissionais para que possam nos ajudar nesse projeto 
de identificação e conscientização quanto aos malefícios do tabaco à 
saúde. 

Prazo Um mês (realizado encontros, reuniões e capacitação semanalmente) 

Responsável (eis) 
pelo 
acompanhamento 
das operações 

Médico e enfermeira. 

Processo de 
monitoramento e 
avaliação das 
operações 

 Reuniões quinzenais e após cada capcitação da equipe  para discussão 
do alcance dos resultados e estratégias para melhoria e adequações 
necessárias ao sucesso do projeto 
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Quadro 5 – Operações sobre o “nó crítico 4” relacionado ao problema 
“Altos níveis de tabagismo”, na população sob responsabilidade da 
Equipe de Saúde da Família Dr. Edison Reis Lopes, do município de 
Uberaba, estado de Minas Gerai 

Nó crítico 1 Cultura, informação quanto ao tabagismo 

Operação  Através de profissionais capacitados levar informação e conhecimento  

aos pacientes. 

Projeto “Informação em dia - Vida saudável”-  Informar quanto aos malefícios 

causados pelo uso do tabaco 

Resultados 

esperados 

Uma população mais conscientizada sobre os riscos à saúde que o 

tabagismo causa. 

Produtos 

esperados 

Redução do número de usuários tabagistas em função da aquisição de 

conhecimentos. 

Prática de rotina do trabalho dos ACS levar informações sobre os perigos 

do tabagismo. 

Criação do grupo de usuários tabagistas para trabalharem juntos no 

combate a esse hábito. 

Acompanhamento contínuo, assistência psicológica, medicamentosa, 

consultas medicas aos usuários tabagistas e ex tabagistas 

Recursos 

necessários 

Estrutural: Pessoal qualificado para realizar o grupo, informar, orientar. 

Cognitivo: Mais informação sobre o tema. 

Financeiro: Recursos para compra de material.  

Político: Apoio com recursos gráficos. 

Recursos críticos Estrutural: Preparar profissionais para o desenvolvimento do projeto. 

Cognitivo: Informações essenciais para execução plena dos planos 

apresentados, buscando o aproveitamento máximo da população. 

Político: Apoio com recursos gráficos e audiovisuais e locais para a 

realização das reuniões. 

Financeiro: Recursos necessários para a estruturação do serviço 

(custeio e equipamentos), financiamento de projetos e aquisição dos 

materiais audiovisuais e impressos.  

Controle dos 
recursos críticos 

 Apresentação e socialização do projeto aos gestores públicos, em 
especial da Secretaria de Saúde para sensibilização da importância do 
projeto. 

Ações 
estratégicas 

Melhorar o nível de conhecimento quanto aos malefícios à saúde 
causados pelo uso do cigarro. 

Prazo Dois meses. 

Responsável (eis) 
pelo 
acompanhamento 
das operações 

Médico e enfermeira. 

Processo de 
monitoramento e 
avaliação das 
operações 

 Reuniões quinzenais e após cada capacitação da equipe  para 
discussão do alcance dos resultados e estratégias para melhoria e 
adequações necessárias ao sucesso do projeto 
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7 Explicação do problema 

7.1 Momento explicativo 

 

Foi identificado em nossa área de abrangência um grande número de 

tabagistas, os quais demonstraram grande interesse em acabar com o vício 

após uma pequena pesquisa, porém não o faz porque não conseguem 

sozinhos, muitos relataram ter iniciado tentativas na intenção de acabar com o 

vício, já outros relataram que sozinhos não conseguem e diante deste quadro 

resolvemos fazer nossa parte, dar uma ajudinha profissional para tornar esse 

momento, que não é fácil, um pouco menos estressante. 

 

7.2 Momento Normativo 

 

Temos como objetivo deste projeto, orientar e informar a 

população sobre os malefícios do tabagismo e auxiliá-las através da 

formação de grupos no seu desejo de parar de fumar e 

consequentemente na preservação da saúde destes. Informar que o 

tabagismo é uma doença crônica, transmissível, através da propaganda 

e publicidade; conscientizar do fator de risco para cerca de 50 doenças, 

sendo a maior causa isolável de mortes precoces em todo mundo; 

apoiar os fumantes no processo de cessação de fumar; motivar o 

paciente no decorrer do tratamento para evitar recaídas e desistências. 

 

7.3 Momento estratégico 

 

Realizar nossa estratégia de maneira coerente, objetiva e atrativa. 

Identificar o maior número de tabagistas de nossa área e, se possível, 

região; 

Identificar suas carências, necessidades; 

O que necessitaremos para levar mais informação (informativos, 

linguagem, tecnologia, transporte, etc). 
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7.4 Momento tático operacional 

 

Este será o momento em que executaremos nosso plano sob uma 

gerencia de um profissional elegido, onde todos estarão sendo 

supervisionados, acompanhados e avaliados durante o andamento do projeto. 

Monitoramento e avaliação semanal para um melhor resultado do trabalho 

desenvolvido e assim conseguirmos atingir nossos objetivos da melhor forma 

possível. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 
Esperamos com a iniciativa deste projeto trazer benefícios aos usuários 

de nossa comunidade que, surpreendentemente, demonstraram interesse em 

cessar o vício, além de querer saber mais sobre os vários malefícios que o 

tabagismo trás.  Sabemos que não será uma tarefa fácil, mas com a ajuda de 

todos os profissionais qualificados envolvidos e com a força de vontade dos 

nossos pacientes alcançaremos o nosso objetivo maior que é reduzir o número 

de tabagista da nossa comunidade.  

É importante também, não nos esquecermos de tomar medidas 

preventivas, através de informações que cheguem até nossa população, 

principalmente aos adolescentes que estão mais susceptíveis ao início do vício, 

é fundamental que estejamos sempre atentos para alertas lós dos males que o 

tabagismo pode causar na sua saúde e na saúde de quem o rodeia.  

 Desejamos aos usuários que participarem do nosso grupo que possam 

não só ter uma vida mais saudável, como também, repassar todo o seu 

aprendizado e suas experiências a outros dependentes, para que estes 

possam vir até nós e buscar ajuda. 

Qualidade de vida é o que todos nós merecemos. 
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