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RESUMO 

Introdução: Durante a execução do serviço em saúde, foi identificado o problema 

do tabagismo, como caso de saúde pública, nos usuários de uma Unidade de Saúde 

da Família (USF), localizada na cidade Indiara, estado de Goiás. Objetivo: 

descrever um plano de intervenção implantado  na USF, visando a criação de um 

grupo antitabagista. Materiais e métodos: trata-se de um relato de experiência, de 

caráter retrospectivo e descritivo, realizado à partir de uma experiência em saúde, 

durante os anos de 2014 e 2015. Resultado: a equipe multiprofissional implantou o 

grupo antitabagista em maio de 2014, e o mesmo teve adesão da comunidade, 

contanto inicialmente com 15 participantes. As sessões do grupo tornaram-se uma 

atividade contínua, que passou  a ser ofertada pela Unidade de Saúde. Conclusão: 

espera-se que o desafio de parar de fumar seja superado pelos participantes do 

grupo, e, portanto, que os mesmo consigam cessar esse vício e que a atenção 

primária tenha cada vez mais êxito em atividades dessa natureza. 

Palavras-chaves: Programa Nacional de Controle do Tabagismo; Tabaco; Terapia 
Comportamental. 
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ABSTRACT 

Introduction: During the implementation of the health service, the smoking problem 
was identified as a case of public health, users of a Family Health Unit (USF), located 
in Indiara city, Goiás state. Objective: describe a plan intervention deployed at USF, 
aimed at creating an anti-smoking group. Methods: it is an experience report of a 
retrospective character, performed starting from a health experience during the years 
2014 and 2015. Result: the multidisciplinary team implemented the anti-smoking 
group in May 2014, and had the same community membership, initially provided with 
15 participants. Group sessions have become an ongoing activity, which is now 
offered by the Health Unit. Conclusion: it is expected that the challenge to quit 
smoking is overcome by the participants of the group, and therefore that even able to 
stop this addiction and that primary care has increasingly successful in activities of 
this nature. 

Keywords: National Program for Tobacco Control; tobacco; Behavioral therapy. 
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1. ASPECTOS INTRODUTÓRIOS  

 

1.1 Introdução 

 

O tabagismo consiste no ato de consumir tabaco, ou a intoxicação causada 

pelo seu uso, cuja droga ou princípio ativo é a nicotina. Constitui problema de saúde 

pública mundial, comprometendo a vida de fumantes e dos indivíduos expostos ao 

fumo e à poluição ambiental (1).  Dentre as possibilidades para auxiliar no processo 

de cessação tabágica encontram-se a abordagem cognitivo-comportamental, a 

farmacoterapia, o acompanhamento clínico, os grupos terapêuticos e o apoio da 

família. Desde a década de 80, ressalta-se a importância da divulgação na mídia dos 

malefícios do fumo, das vantagens em ser ex-fumante e dos danos ambientais 

envolvidos nesse processo, o que também pode ajudar no abandono e a dissuadir o 

início do tabagismo(2). Embora cerca de 80% dos fumantes desejem parar de fumar, 

apenas aproximadamente 3% ao ano conseguem parar sem ajuda, o que evidencia 

o papel da equipe de saúde e da sociedade na promoção de incentivos que 

estimulem o cessar de fumar (3). 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), “o tabagismo é a 

principal causa de morte evitável em todo o mundo”. A OMS estima que um terço da 

população mundial adulta, isto é, 1 bilhão e 200 milhões de pessoas  sejam 

fumantes e comprova que aproximadamente 47% de toda a população masculina e 

12% da população feminina no mundo fumam. O total de mortes devido ao uso do 

tabaco atingiu a cifra de 4,9 milhões de mortes anuais, o que corresponde a mais de 

10 mil mortes por dia. Caso as atuais tendências de expansão do seu consumo 

sejam mantidas, esses números aumentarão para 10 milhões de mortes anuais por 

volta do ano 2030, sendo metade delas em indivíduos em idade produtiva (entre 35 

e 69 anos) (4). 

A Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílio (PNAD), realizada em 2008 

pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) aponta que no Centro-

Oeste 16,6% da população acima de 15 anos é fumante, sendo 21,4% pertence ao 

sexo masculino, e 12,1% ao sexo feminino (5). Os diversos inquéritos realizados em 

Goiás, sobre a prevalência de fatores de risco para doenças não transmissíveis 
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apontam uma redução na prevalência do tabagismo. Em Goiânia, no ano de 1999 a 

prevalência era de 22,8%, em 2004 de 16,2% (6). Além disso, outro importante 

indicador desta redução é o inquérito telefônico VIGITEL do Ministério da Saúde que 

vem sendo realizado desde 2006, somente em capitais e na população acima de 18 

anos, e que em 2010 encontrou uma prevalência em Goiás de 15% de tabagistas, e 

em 2011 uma queda na prevalência de tabagistas para 11% (7). 

Especialmente no cenário da atenção primária à saúde, é cada vez maior a 

importância da participação em grupos de apoio por indivíduos tabagistas que 

enfrentarão o desafio de parar de fumar, dividindo e compartilhando sentimentos e 

conquistas, lembrando que o hábito de fumar envolve fases de remissão e recidiva, 

e o parar de fumar é resultado de um conjunto de fatores, como determinação em 

abandonar o tabaco, informações sobre seu malefício e campanhas de 

esclarecimento e incentivo (8). 

O apoio dos profissionais de saúde possui papel de destaque na promoção do 

abandono do fumo. Os achados permitem inferir a importância dos profissionais de 

saúde e a sociedade compreenderem a dificuldade que é parar de fumar e criarem 

condições afetivas e técnicas que fortaleçam a motivação para a mudança de 

comportamento, sem a qual os fumantes não conseguirão manter-se em 

abstinência. É necessário o preparo das equipes de saúde e disponibilidade de 

programas efetivos de cessação do tabagismo, englobando o apoio psicológico e 

farmacológico (9).  

O projeto de intervenção tem como objetivo geral a criação e a estruturação 

de um grupo multiprofissional de combate ao tabagismo para os usuários de uma 

Unidade de Saúde da Família. O presente estudo visa ainda colaborar para a 

divulgação do tratamento do tabagismo na rede pública de saúde – Sistema Único 

de Saúde (SUS), e para o impacto dessa estratégia na população beneficiada, o que 

servirá de parâmetro e estímulo a outros cenários. 
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1.2 Objetivos:   

 

Geral:  

Criar e estruturar um grupo multiprofissional de combate ao tabagismo na Unidade 

de Saúde da Família (PSF1) do município de Indiara-Goiás. 

 

Específicos: 

-Caracterizar o grau de nicotina nos fumantes concluintes do grupo antitabagista; 

-Promover a troca de experiências sobre o malefício do tabagismo; 

-Proporcionar a capacitação da equipe multiprofissional para abordagem sobre o 

tabagismo no contexto da atenção primária. 

 

 

2. ANÁLISE ESTRATÉGICA  

 

A criação de um grupo antitabagista é peça-chave na estruturação do 

acompanhamento dos fumantes na Atenção Básica em Indiara-GO. Desta forma, 

melhora-se o acesso, o acolhimento e o acompanhamento desses fumantes e, 

portanto, os avanços na área de cessação de fumar tornar-se-ão disponíveis aos 

usuários fumantes com o intuito de que um número cada vez maior deles consiga 

deixar de fumar a cada ano. Isso poderá ser alcançado se profissionais de saúde da 

Unidade de Saúde estiverem comprometidos com essa ação. 

Em 1989, o Instituto Nacional do Câncer (INCA), em parceria com as 

secretarias de saúde estaduais e municipais e de vários setores da sociedade civil, 

instituiu o Programa Nacional de Controle do Tabagismo (PNCT). O PNCT tem como 

proposta diminuir o início do hábito de fumar entre jovens e os riscos do tabagismo 

passivo, além de ampliar o abandono do mesmo. O programa é executado por uma 

equipe multiprofissional e segue um protocolo de atendimento iniciando com o 

acolhimento, preenchimento da ficha clínica constituída por dados pessoais, história 

tabagística e determinação do grau de dependência, além de encaminhamentos 

para intervenções adicionais relacionadas à saúde mental. O tratamento oferece 

apoio em atividades grupais, atendimentos individuais e farmacológicos(9). 

As atividades em grupos de apoio para tabagistas são importantes porque os 

ajudam a enfrentar o desafio de parar de fumar (11,12). Além disso, os fumantes 
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podem dividir e compartilhar sentimentos e conquistas, especialmente no espaço da 

atenção primária a Saúde. Além disso, há experiências positivas com a aplicação da 

abordagem cognitivo-comportamental a fim de concretizar as mudanças de 

comportamento relacionadas ao tabagismo (13).  

Diante disto, pretende-se implantar um grupo antitabagista multiprofissional 

na Unidade de Saúde da Família (PSF1) de Indiara-GO, com integração entre 

médico, enfermeiro, psicólogo e fisioterapeuta tendo em vista a integralidade do 

cuidado aos fumantes, a visão multiprofissional e o desenvolvimento de ações 

interdisciplinares. O foco desse grupo consiste em se conseguir a adesão do maior 

número de tabagistas e que com a ajuda do grupo de apoio os mesmos parem de 

fumar.  

A população do projeto de intervenção será de livre demanda desde que os 

critérios de inclusão sejam respeitados. Os critérios de inclusão para inscrição no 

grupo de tabagistas são: ≥18 anos; fumante; ter passado pela triagem com um 

psicólogo e não ter sido identificado comorbidades de transtornos mentais severos e 

persistentes.  

Os profissionais da equipe multidisciplinar da USF (PSF1) serão devidamente 

capacitados, mediante os encontros mensais entre os meses de julho/2014 e 

outubro/2014, no período vespertino, na própria USF. Associado a isso também 

ocorrerá uma capacitação na cidade de Anápolis-GO, promovida pelo Ministério da 

Saúde para os agentes de saúde, enfermeira e médico da Unidade. 

O Programa proposto pela equipe multiprofissional de saúde do PSF1 será 

baseado no Manual INCA (2000). Consistirá em quatro sessões de grupo, de uma 

hora e meia de duração, uma vez por semana, por um período de quatro semanas. 

Nas sessões grupais serão trabalhados os temas propostos pelo Ministério da 

Saúde. A primeira sessão terá como tema “Entender por que se fuma e como isso 

afeta a saúde".  A segunda sessão enfatizará "Os primeiros dias sem fumar". A 

terceira sessão se baseará em "Como vencer os obstáculos para permanecer sem 

fumar" e a quarta sessão englobará " Os benefícios obtidos após parar de fumar". 

Após as 4 primeiras sessões semanais, os encontros passarão a ser quinzenais com 

o objetivo de reforçar os 4 temas principais e terminará em dois encontros mensais 

com o tema “Como estou enfrentado o processo de parar de fumar", totalizando, 

portanto, 8 sessões em grupo. 
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Será realizado a aplicação do Teste de Fagerstrom entre os participantes no 

mês de outubro/2014, pela psicóloga, a fim de aferir o grau de nicotina dos 

participantes do grupo antitabagista. E, posteriormente, análise dos dados pela 

equipe multiprofissional. O teste de Fagerström consiste em um teste utilizado em 

pesquisa e é orientado aos serviços de saúde. É constituído de seis perguntas sobre 

o padrão de uso do tabaco a serem quantificadas (Anexo A). O escore nos permite 

categorizar de acordo com o total de pontos em muito baixo (0 a 2); baixo (3 e 4); 

médio (5); elevado (6 e 7) e muito elevado (8 a 10)(14,15). 

A USF será incluída nas atividades do Dia Mundial sem Tabaco, no dia 31 de 

maio, com uma palestra apresentada pela equipe multiprofissional da Unidade para 

os tabagistas sobre os malefícios do cigarro, destacando-se também os riscos à 

saúde decorrentes de seu uso e defendendo políticas efetivas para reduzir o 

consumo de tabaco. O tema da campanha do Dia Mundial sem Tabaco de 2014 será 

“O aumento pelos governos dos impostos sobre o tabaco a níveis que reduzam seu 

consumo”. 

Segue, abaixo, na tabela 1, uma síntese do Plano a ser desenvolvido, na USF 

de Indiara-GO: 

 

Tabela 1- Síntese do plano de ação- USF Indiara-Goiás. 

 

O QUE QUEM ONDE QUANDO 

Participação  
no Dia 
Mundial 
Contra o 
tabagismo 

 Médico 

 Enfermeira 

 Psicóloga 

 ACSs 

 Técnicas de 
enfermagem 

 Fumantes 

 USF 31/maio/14 

Programa de 
capacitação 
do Ministério 
da Saúde 

 Médico 

 Enfermeira 

 ACSs 

 Anápolis-GO julho/14 

Programa de 
capacitação e 
atualização 
profissional 

 Médico 

 Enfermeira 

 Psicóloga 

 ACSs 

 Técnicas de 
enfermagem 

 

 USF 
 

Julho-
outubro/14 

  Médico  USF  Julho-
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Sessões do 
grupo 
antitabagismo 
 

 Enfermeira 

 Psicóloga 

 ACSs 

 Técnicas de 
enfermagem 

Fumantes 

outubro/14 

Teste de 
Fagerström 

 Psicóloga 

 Fumantes 

 USF Outubro/14 

 
Organização 
da atenção 

Todos os 
profissionais 

 USF Contínuo 

 

 

3. IMPLANTAÇÃO, DESCRIÇÃO E AVALIAÇÃO DA INTERVENÇÃO 

 

Com auxílio e empenho da equipe multiprofissional conseguimos implantar o 

grupo antitabagista da USF; também conseguimos organizar a USF para 

desenvolver as sessões propostas, inclusive com ausculta qualificada dos 

participantes; conseguimos aplicar o teste de Fagerström, caracterizando o nível de 

dependência dos participantes do grupo antitabagista; e, por fim, conseguimos 

capacitar os profissionais da USF para o desenvolvimento do PNCT, e implantá-lo 

como ação permanente na Unidade.    

 Conforme estabelecido em reunião com a equipe multiprofissional, foi 

realizada inicialmente uma palestra com o tema da campanha contra a luta ao 

tabaco, no município de Indiara, no interior de Goiás, no dia 31 de maio de 2014. 

Esse encontro contou com a presença de 50 tabagistas e, ao final da mesma, foram 

abertas inscrições, por livre demanda, para checar o interesse dos mesmos 

participar de um grupo de apoio antitabagista, a ser criado na USF, no PNCT 

(Imagem1).    
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Imagem 1- Palestra no Dia Mundial antitabaco na USF Indiara-Goiás. 

 

Os profissionais da equipe multidisciplinar da USF (PSF1), composta por um 

médico, uma enfermeira, uma psicóloga, uma fisioterapeuta, duas técnicas de 

enfermagem e seis agentes comunitários de saúde foram devidamente capacitados, 

mediante os encontros mensais entre os meses de julho/2014 e outubro/2014, no 

período vespertino, na própria USF (Imagem 2). As reuniões mensais eram 

conduzidas pelo médico coordenador do programa, sendo que cada profissional de 

saúde ministrava parte da exposição, seguindo a cartilha do Ministério da Saúde. 

Associado a isso houve também uma capacitação na cidade de Anápolis-GO, 

promovida pelo Ministério da Saúde para os agentes de saúde, enfermeira e médico. 
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Imagem 2- Equipe multiprofissional da USF Indiara-Goiás. 

 

Os encontros do grupo antitabagista ocorreram entre os meses de julho/2014 

a outubro/2014, na própria USF, que consistiram no total de 8 sessões. Cada sessão 

teve em média duas horas de duração e foi destinado ao médico a coordenação das 

palestras e a abordagem geral, com maior ênfase no tratamento, sendo que os 

outros profissionais abordavam o ambiente psicológico e a reabilitação física e 

psíquica. As sessões seguiram a cartilha antitabagismo proposta pelo Ministério da 

Saúde. A primeira sessão discutiu o tema “Entender por que se fuma e como isso 

afeta a saúde"; a segunda sessão enfatizou "Os primeiros dias sem fumar"; a 

terceira sessão se baseou  em “Como vencer os obstáculos para permanecer sem 

fumar"; a quarta sessão   englobou os "Benefícios obtidos após parar de fumar". E 

os outros encontros semanais, reforçaram os quatro temas iniciais e enfatizaram 

“Como estou enfrentado o processo de parar de fumar", totalizando em 8 sessões 

realizadas pelo grupo em 2014 (Imagem 3). 
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Imagem 3- Reunião com grupo antitabagista da USF Indiara-Goiás. 

 

O teste de Fagerström foi aplicado pela psicóloga, no dia da última sessão, e 

foi utilizado para caracterizar o nível de dependência dos sujeitos concluintes do 

grupo antitabagista e, foi analisado pela equipe multiprofissional em reunião da 

mesma, posteriormente. 

A equipe multiprofissional da USF Indiara-GO foi fundamental para a 

realização desse projeto de intervenção. Felizmente, tivemos a adesão da maioria 

dos profissionais, o que facilitou o planejamento das atividades, a adesão nas 

capacitações e a participação dos mesmos na sessão clínica. Outra atividade que 

muito colaborou para apoiar nosso projeto foi a capacitação locorreginal promovida 

pelo do Ministério da Saúde, que possibilitou com que os profissionais que dela 

participaram, pudessem, posteriormente, compartilhar suas experiências com os 

demais profissionais da Unidade de Saúde. 

A população do projeto de intervenção foi inicialmente de 50 participantes 

inscritos. Mas, os participantes que procuraram a USF em livre demanda 

posteriormente foram 15 pessoas e a amostra foi de 8 pessoas que concluíram as 

sessões (Gráfico 1). Portanto, em nossa amostra, o percentual de abandono de foi 

de 46,6%.  
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Gráfico 1-Total de fumantes participantes das atividades 

 

Na primeira sessão, o grupo em análise foi composto por 4 homens e 11 

mulheres e até o  último encontro permaneceram 7 mulheres e 1 homem. Quanto à 

idade houve variação de 40 a 70 anos.  

No decorrer das sessões, dos 15 participantes iniciais, 10 sujeitos relataram 

ter tentado parar de fumar ao menos 2 vezes e 5 sujeitos ao menos seis vezes. Dos 

8 fumantes do grupo final, 7 iniciaram o tabagismo na adolescência (Gráfico 

2).Observou-se, também, que a população predominante foi de mulheres de meia-

idade e idosas, donas de casa e aposentadas.  
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Gráfico 2-Início da atividade tabagista 

 

 

O teste de Fagerström foi utilizado para caracterizar o nível de dependência 

dos sujeitos participantes do projeto de intervenção. A característica do grupo final, 

conforme o teste Fagerström, apontou para um padrão de dependência com 2 

pessoas com grau de dependência muito elevado, 4 elevado e 2 médio (Gráfico 3).  

 

Gráfico 3-Resultado do teste de Fagerström 
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Diante do exposto, percebe-se que o objetivo geral, que era a criação e 

estruturação de um grupo multiprofissional de combate ao tabagismo na USF do 

município de Indiara-Goiás, assim como os objetivos específicos que eram: 

caracterizar o grau de nicotina nos fumantes concluintes do grupo antitabagista; 

compreensão do malefício do tabagismo pelos fumantes; e a capacitação da equipe 

multiprofissional para abordar o tabagismo no contexto da atenção primária, foi 

concluída com êxito. 

Segundo as falas e depoimentos dos participantes, o grupo é importante pois 

“só quem fuma entende a dificuldade de parar de fumar é quem fuma ou é ex-

fumante” . Dessa forma, para eles, a participação em grupos de ajuda, de fato  é 

especial porque os seus integrantes vivem o mesmo problema, têm as mesmas 

dificuldades e carências. De acordo com as colocações nas sessões, a participação 

no grupo parece ter sido efetiva ao orientar os fumantes, apresentar-lhes caminhos e 

oportunizá-los o reforço da vontade para abandonar o fumo, situação essa também 

observado por outros autores(8). 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As ações propostas pelo projeto de intervenção ocorreram entre julho e 

outubro de 2014 na USF de Indiara-GO. Como legado, ficará para equipe 

multiprofissional a habilidade de conduzir um grupo antitabagista e para 

comunidade, uma referência em terapia em grupo e apoio aos fumantes, como 

atividade contínua a ser ofertada pela Unidade de Saúde. Espera-se que com isso o 

índice de adesão de cada temporada possa aumentar no grupo, e que o mesmo seja 

diretamente proporcional ao aumento de usuários ex-tabagistas na Unidade. Por fim, 

com tudo isso, deseja-se que não apenas um maior número de pessoas se 

conscientize dos malefícios do tabaco, mas que também enfrentem o desafio de 

parar de fumar e, portanto, consigam cessar esse vício, tão prejudicial à saúde.  
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ANEXO A 

TESTE DE FAGERSTRÖM 

1. Em quanto tempo depois de acordar você fuma o primeiro cigarro? 

o Dentro de 5 minutos 

o 6-30 minutos 

o 31-60 minutos 

o Depois de 60 minutos 

2. Você acha difícil deixar de fumar em lugares onde é proibido (por exemplo, na igreja, no cinema, em bibliotecas, etc.) 

o Sim 

o Não 

3. Que cigarro você mais sofreria em deixar? 

o O primeiro da manhã 

o Qualquer um 

4. Quantos cigarros você fuma por dia? 

o 31 ou mais 

o 21-30 

o 11-20 

o 10 ou menos 

5. Você fuma mais durante as primeiras horas após acordar do que durante o resto do dia? 

o Sim 

o Não 

6. Você fuma mesmo estando tão doente que precise ficar de cama quase todo o dia? 

o Sim 

o Não 

Resultado: ___ 

 

 

 

 

 

 



24 
 

 

 


