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RESUMO 

 
O tabagismo vem crescendo de forma assustadora em todo mundo. Há um grande 
número de doenças que são causas de limitações permanentes e mortes que, 
muitas vezes, podem ser preveníeis, decorrentes do uso do tabaco. O presente 
trabalho tem como objetivo implantar um plano de intervenção para redução do 
tabagismo e de suas consequências, por meio de educação em saúde, promoção e 
prevenção, controle e acompanhamento dos tabagistas na comunidade da 
Estratégia Saúde da Família Novo Brasil, município de Canãa dos Carajás/Pará. 
Para isso foi traçado um plano de intervenção com base no planejamento 
estratégico situacional e apresentadas as propostas para busca ativa de pacientes; 
capacitação dos membros da equipe sobre a temática; ações de promoção e 
prevenção com a comunidade por meio de educação permanente e a implantação 
dos grupos com tabagistas e rodas de conversa no grupo. As atividades terão como 
base os protocolos do ministério da saúde. Espera-se que no decorrer deste projeto, 
as populações estejam conscientizadas e orientadas quanto aos malefícios do uso 
do tabaco, os pacientes tabagistas estejam assistidos, orientados e acompanhados 
e tenham melhor qualidade de vida. A execução do tema proposto é um grande 
desafio para toda a equipe da Estratégia Saúde da Família Novo Brasil, visto a 
influência da mídia, recusa ou pouco interesse dos pacientes em aderir ao projeto, 
pouco disponibilidade e interesse da comunidade geral sobre a temática. Porém a 
equipe de saúde envolvida no projeto é potente e empenhada em desenvolver as 
atividades que contribuirão com a melhora da qualidade de vida dos tabagistas e a 
redução do interesse das pessoas pelo uso do tabaco.  
 

Palavras-chave: Tabagismo, Prevenção e Controle, Educação em saúde. 

 

 

 
 

 

 

 

 
  



 
 

ABSTRACT 
 

Smoking has been growing in a frightening way around the world. There are a large 
number of diseases that are causes of permanent limitations and deaths that can 
often be prevented by the use of tobacco. The objective of this study is to establish 
an intervention plan to reduce smoking and its consequences, through health 
education, promotion and prevention, control and follow - up of smokers in the Family 
Health Strategy community of Novo Brasil, Canãa dos Carajás / Pará. For this, an 
intervention plan was drawn up based on situational strategic planning and proposals 
for active patient search were presented; training of team members on the theme; 
actions of promotion and prevention with the community through permanent 
education and the implantation of groups with smokers and talk wheels in the group. 
The activities will be based on the protocols of the ministry of health. It is hoped that 
in the course of this project, the populations will be aware of and orientated about the 
harmful effects of tobacco use, smokers will be assisted, guided and accompanied 
and have a better quality of life. The implementation of the proposed theme is a great 
challenge for the whole New Family Family Health Strategy team, given the influence 
of the media, patients' refusal or little interest in joining the project, lack of availability 
and general community interest in the subject. But the health team involved in the 
project is potent and committed to developing activities that will contribute to 
improving the quality of life of smokers and reducing the interest of people in tobacco 
use. 
 
 
Keywords: Smoking, Prevention and Control, Health Education. 
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1. INTRODUÇÃO 

Canaã dos Carajás, conta com uma população de acordo com ultimo IBGE 

no ano de 2017, cerca de 36,050 mil pessoas. Sua realidade constitui-se em função 

da implantação de grandes projetos minerais. Isso torna o mercado local mais 

dinâmico e as mudanças são rápidas. Composta por pessoas dos mais diversos 

estados existentes no país e vivendo hoje seu ciclo econômico com base na 

indústria extrativista mineral, atualmente o município tem um crescimento 

desordenado, com um fluxo populacional local flutuante, conseguindo ainda 

observar que a cidade se vê envolta com imensas desigualdades econômicas e 

sociais. Canaã conta com nove Unidades de Saúde da Família na Atenção Primária 

(seis unidades urbanas e três unidades rurais). Para o atendimento a segundo Nível, 

ou seja, para a atenção Secundaria, Canaã oferta serviços como: CAPS; 

Laboratório, Centro de Testagem e Aconselhamento- CTA / Serviço de Assistência 

Especializada – SAE; Hospital Municipal; Divisão de Vigilância Sanitária; e Divisão 

de Vigilância Epidemiológica. O Nível de Atenção Terciário requer profissionais e 

especialidades mais complexas e Canaã não possui esse tipo de atendimento. Em 

casos de necessidade, os pacientes são encaminhados a outros municípios da 

região tendo como os principais pontos de referência Marabá e Belém (Portal 

Canaã).  

O município desenvolve na saúde programas como: Saúde na escola, 

campanhas de vacinação, acompanhamento de nossas gestantes em pré-natais, 

HIPERDIA, puericultura, acompanhamento de pacientes com Leishmaniose, 

tuberculose e hanseníase. 

Atuante como médica na USF Novo Brasil, onde a unidade é composta por 2 

equipes, contendo cada uma delas: dois médicos, dois odontólogos, duas 

enfermeiras, quatro técnicas de enfermagem e quinze agentes de saúde. A rotina 

diária é bastante corrida, há uma grande demanda de população e atualmente a os 

agentes de saúde estão em fase de recadastramento das áreas, pois haviam muitas 

áreas descobertas. A unidade tem uma grande solicitação de consultas, em especial 

com os médicos da unidade, o que tem gerado dificuldade ao acesso facilitado e 

postergando as consultas de acompanhamento. Por conta desse aumento do 

território e o automaticamente gerando um aumento de consulta, sejam elas 
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agendadas ou demandas, trazem também com elas suas dificuldades para darmos 

continuidade e realizar as ações de promoção a saúde.  

Dentre as diversas doenças ou condições existências e predominantes não 

só em nosso território, mas no município em geral, o tabagismo é algo que muito 

chama a atenção, por ser um dos fatores de risco para o agravamento de várias 

doenças crônicas. 

O tabagismo tem sido considerado um problema de saúde pública mundial. 

São previstas para 2020, mais de dez milhões de morte no mundo por doenças 

relacionadas tabaco. Torna-se, portanto, importante aprimorar formas de tratamento 

aos fumantes que queiram parar e que busquem ajuda por não se sentirem capazes 

de consegui-lo sozinhos. (ISMAEL, 2007). 

Cerca de 70% dos fumantes querem parar de fumar, mas poucos 

conseguem ter sucesso, sendo que a maior parte deles precisa de cinco a sete 

tentativas antes de deixar o cigarro definitivamente. (BOTELHO; GORAYEB; 

RONDINA, 2007). 

Como fator fundamental no combate ao tabagismo foram criados em todo o 

Brasil programas de controle do tabagismo. 

Um aspecto preocupante é que os adolescentes e jovens são os grupos 

mais suscetível à influência do consumo do tabaco, uma vez que para a maioria dos 

mesmos o ato de fumar ou simplesmente experimentar o cigarro constitui um desafio 

às normas vigentes, tanto dos amigos como da publicidade (BRASIL, 2010). 

O tabaco é responsável por cerca de seis milhões de mortes em todo o 

mundo. No Brasil, estima-se que o tabagismo seja responsável por 200 mil óbitos ao 

ano. O tabagismo é, reconhecidamente, uma doença crônica — resultante da 

dependência à droga nicotina — e um fator de risco para cerca de 50 doenças, 

dentre elas, câncer, DPOC e doenças cardiovasculares.  Além de estar associado às 

doenças crônicas não transmissíveis, o tabagismo também é um fator de risco 

importante para o desenvolvimento de outras doenças, tais como tuberculose, 

infecções respiratórias, úlcera gastrintestinal, impotência sexual, infertilidade em 

mulheres e homens, osteoporose, catarata, entre outras doenças (ANVISA, 2014). 

O cigarro não afeta apenas as pessoas que têm este hábito prejudicial. A 

permanência em um ambiente poluído permite a absorção de quantidade de 

substancias nocivas em concentrações semelhantes à de quem fuma. Tal 
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comprovação é feita por exame da medição do principal produto da decomposição 

da nicotina, que pode ser encontrado no sangue e na urina de não fumantes que 

moram ou trabalham com fumantes (SLADE,1993). 

As pessoas não fumantes expostas a fumaça também absorvem nicotina e 

outras substâncias contidas no cigarro, o que lhe outorga um título de fumante 

passivo. A quantidade de toxinas absorvidas sem fumar dependem da extensão e da 

intensidade da exposição, além da qualidade de ventilação do ambiente a qual a 

pessoa fica exposta diariamente (SLADE, 1993). 

As ações de controle do tabagismo na atenção primária a saúde, são de 

suma importância, entretanto desenvolvê-las constitui um grande desafio para os 

profissionais de saúde, uma vez que envolve articulações com os demais setores da 

sociedade (PORTES et al., 2014). 

Nessa perspectiva, a prevenção é a chave para mudar esse quadro, o 

objetivo é o fortalecimento da consciência social da saúde. E o desenvolvimento de 

intervenções comunitárias no contexto das políticas de saúde nos provoca a 

aproximar as práticas de Educação em Saúde do cotidiano de vida da população, 

considerando a experiência e o conhecimento anterior desses sujeitos na 

perspectiva problemática da realidade social (BARRETO et al., 2013). 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS, 1998), o tabagismo deve 

ser encarado como epidemia, devendo o seu controle estar integrado aos programas 

de saúde pública. Podemos considera pelo menos três razões que levem as 

pessoas a não parar de fumar: a dependência química causada pela nicotina, a 

pressão constante da publicidade e a aceitação social do uso do mesmo. 

As equipes de saúde são responsáveis por aplicar e desenvolver ações que 

impactem na saúde das pessoas, proporcionando melhor qualidade de vida as 

comunidades.  
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1.1. JUSTIFICATIVA 

O tabagismo é uma das principais causas de morbimortalidade previsível. É 

considerado um problema de saúde pública mundial, e o índice de uso vem 

aumentando absurdamente nos últimos anos, o que chama a atenção para a 

necessidade de prevenção, promoção e cuidado com os pacientes já usuários. 

Grande parte da nossa população de abrangência da Estratégia Saúde da 

Família Novo Brasil município de Canaã dos Carajás/PA são pacientes portadores 

de doenças crônicas não transmissíveis como doenças cardiovasculares, diabetes 

mellitus, asma, entre outros. Outra boa parte de nossa população são pacientes 

predisponentes a estas doenças crônicas não transmissíveis, sejam por algum 

antecedente familiar ou mesmo por sedentarismo, alimentação inadequada, uso de 

tabaco, etc; Em sua maioria, são pacientes que fazem o consumo do tabaco ou que 

em alguma etapa de sua vida e durante um período foram usuários do tabaco. 

 Atualmente temos 346 pacientes tabagistas identificados, problema que a 

equipe da Estratégia Saúde da Família Novo Brasil considera importante e prioritário 

para intervenção, visto que mesmo com o tratamento disponível no município há 

baixa adesão para o acompanhamento no programa. 

Diante disso a equipe de saúde considera importante um projeto de 

intervenção para melhorar a adesão ao tratamento, bem como a prevenção do uso 

do tabaco, ação que possibilitará melhor qualidade de vida aos pacientes e 

prevenção de doenças relacionadas ao uso de tabaco, já que este é um dos fatores 

de desenvolvimentos de diversas doenças. 

A proposta tem em vistas um resultado otimizado, buscando dar assistência 

e atendimento à população tabagista de Canaã Dos Carajás/PA, proporcionando 

prevenção de doenças e agravos relacionados ao tabagismo e promoção à saúde, 

numa estratégia de política de saúde, com atividades educativas e melhor resultado 

na mudança de comportamento e de estilo de vida, consequentemente melhoria na 

qualidade de vida dos usuários do serviço. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVO GERAL 

 Implantar um plano de intervenção para redução do tabagismo e de suas 

consequências, por meio de educação em saúde. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Diminuir o impacto do tabaco em pacientes portadores de doenças 

cardiovasculares e diabéticos.  

 Orientar as pessoas fumantes sobre os riscos do tabagismo e suas 

consequências. 

 Promover melhor qualidade de vida aos pacientes tabagistas. 

 Oferecer assistência, atendimento e acesso ao tratamento terapêutico para 

pacientes que decidem abandonar ao tabaco. 
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3. METODOLOGIA 

 

3.1  IMPLICAÇÕES ÉTICAS 

O presente trabalho atende e respeita os princípios éticos da Resolução 

466/12 do Conselho Nacional de Saúde. Preserva a dignidade e respeito ao 

participante da pesquisa, podendo este se retirar no momento em julgar oportuno. 

Os dados coletados serão utilizados única e exclusivamente para fins acadêmicos, 

mantendo a identidade dos participantes em sigilo, o que foi informado a todos os 

participantes. 

 

3.2  DELINEAMENTO DO ESTUDO 

 

Trata-se de um estudo qualitativo, descritivo do tipo relato de experiência da 

ação de promoção da saúde e mediadas de prevenção. Serão utilizados dados 

secundários da ESF/NOVO BRASIL, que contribuirão para as propostas de 

intervenção.  

O projeto de intervenção tem como base o Planejamento Estratégico 

Situacional – PES, que é um método de planejamento a partir de problemas 

(ARTMAN, 2000). Portanto foi realizado identificação dos problemas do território, 

seguido da priorização de um desses problemas. A partir de então passou-se a 

seleção, análise e descrição do problema para a construção do fluxograma 

situacional, dentro do primeiro momento do PES, o momento explicativo. Como 

problema selecionado apresentou-se: tabagismo. E como nós críticos para este 

problema a falta de conhecimento da população e tabagistas sobre o risco e os 

problemas desenvolvidos a longo prazo pelo uso do tabaco, pouco investimento na 

promoção e prevenção e atratividade causada pelas mídias, bares e festas. 

Construído o fluxograma, passou-se para a segunda etapa, o momento 

normativo, onde desenha-se o plano de intervenção com operações concretas a 

partir dos nós críticos selecionados (ARTMAN, 2000).  

Na terceira etapa do PES, o momento estratégico, foi feita a análise de 

viabilidade do plano e dos possíveis conflitos que poderão surgir para a aplicação do 

mesmo, bem como ações estratégicas para modificar esses cenários (ARTMAN, 

2000). 
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As propostas apresentadas como plano de ação são: 

1- Busca pelos pacientes que querem deixar o tabaco; 

2- Capacitação dos membros da equipe sobre a temática. 

3- Ações Educativas com a comunidade; 

4- Rodas de conversa com grupo de tabagismo; 

O primeiro passo na implantação do projeto será desenvolver a primeira 

proposta, onde será realizado um levantamento de todos os pacientes cadastrados 

na USF/Novo Brasil. Os responsáveis pelo levantamento serão os agentes 

comunitários de saúde na área de cobertura da USF, que farão a identificação de 

todos os pacientes tabagistas, por faixa etária e sexo para posterior inclusão no 

grupo operativo e acompanhamento. A equipe de saúde, deverá consolidar os dados 

para planejar as etapas posteriores do acompanhamento. 

O segundo passo da proposta será capacitar todos os membros da equipe 

de saúde da USF Novo Brasil, com informações sobre o tabagismo, seus males e 

consequências. Para tal serão utilizados os protocolos do ministério da saúde do 

Programa Nacional de Controle do Tabagismo, onde a médica da equipe será a 

responsável em realizar capacitações quinzenais durante os encontros de educação 

permanente da equipe. A finalidade desta capacitação será empoderar a equipe de 

conhecimento sobre o tema para que juntos desenvolvam as demais propostas de 

intervenção.   

O terceiro passo da proposta consiste em realizar ações educativas com a 

comunidade em geral, que abordem a temática em questão. Com abordagens 

realizadas em parceria com as igrejas, centros comunitários, escolas, e outros 

espaços sociais de ampla visitação. A equipe de saúde busca apoio das lideranças 

comunitárias e dos ACS para trazer à comunidade a participação nas atividades e 

ficará responsável por desenvolver as atividades com o apoio da secretaria de 

saúde. Neste grupo serão abordados os seguintes temas: Doenças relacionadas ao 

tabaco e seus riscos, Tabagismo passivo, Tabagismo ativo, Prevenção do 

tabagismo, o Câncer e o tabaco. Como estratégica metodológica, nas atividades 

serão utilizadas rodas de conversas, apresentação de filmes e vídeos que levem a 

comunidade a reflexão sobre o uso do tabaco, competições, palestras, utilização de 

folders e cartazes, a depender do público abordado no dia. 
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A quarta proposta, composição da roda de conversa, tem por objetivo atingir 

os pacientes tabagistas, já cadastrados no serviço de saúde ou não e queiram 

cadastrar-se. Nesta etapa, temos como embasamento o caderno de atenção básica 

do ministério da saúde N40, verificamos os pacientes que desejam de alguma forma 

a cessação ao tabaco, com estes, esclarecemos algumas dúvidas quanto aos tipos 

de tratamento disponível na unidade que contribuirão para adesão ao abandono, 

sempre buscando avaliar de forma individual nas atividades oferecidas pela equipe.  

Contudo, sabemos da singularidade de cada, sendo esse um dos motivos 

indispensáveis para uma primeira avaliação individual, onde identificaremos o nível 

de dependência, o grau de motivação e a história de cada um. Como método de 

avaliação ao nível de dependência, usamos a avaliação quantitativa – Questionário 

de Tolerância e Fangertrom – um instrumento no qual usa a medida 0 a 10 pontos, 

que avalia o grau de dependência física a nicotina. Um método fácil entendimento e 

rápida aplicação. Se realiza uma avaliação complementar ao questionário de 

Fagertrom, uma avaliação qualitativa, nessa avaliação buscamos identificar em 

quais situações o fumante faz o uso do cigarro, relacionando com a dependência 

física, psicológica e o condicionamento, facilitando a identificar os pontos a serem 

trabalhado e os riscos possíveis a recaídas durante o processo. Dentre os temas a 

serem abordados durante o início do processo dão enfoque aos benefícios ao 

abandonar o tabaco, aumentando a expectativa e qualidade de vida, abordamos 

também os malefícios e que as substancias compostas pelo tabaco podem causar 

em nosso organismo e como isso tem afetado a qualidade de vida. Estratégias em 

situações de risco a recaídas, técnicas para o controle da abstinência e da 

compulsão, técnicas de relaxamentos. Também deixamos em aberto, para que o 

próprio grupo escolha um tema para as próximas reuniões. Dinâmicas físicas em 

acompanhamento com educador físico, orientações do odontólogo, psicólogo e 

fonoaudiólogo. 

O grupo iniciará com reuniões semanais no primeiro mês e posteriormente a 

se estender a cada quinze dias nos meses subsequentes. Dê acordo com a 

evolução e o acompanhamento cognitivo-comportamental, avaliaremos a 

necessidade do apoio farmacológico como auxilio, para isso o paciente precisará 

preencher alguns critérios como por exemplo não ter nenhuma contra indicação 

clínica para o tratamento. A UBS dispõe de medicamentos específicos para o 

tratamento, buscaremos sempre preconizar o tempo de tratamento com duração de 
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até três meses, em acompanhamento mensal do médico da unidade em conjunto 

com o enfermeiro. 

3.3  POPULAÇÃO DE ESTUDO 

 

A intervenção tem como população alvo, jovens, adolescentes e adultos da 

comunidade cadastrada na área de abrangência da ESF/NOVO BRASIL, além dos 

adultos tabagistas cadastrados na unidade de saúde, que são 346 pacientes 

tabagistas.  

 

3.4 VARIÁVEIS DO ESTUDO 

 Idade, sexo, histórico 

 Avaliação quantitativa – Questionário de Tolerância de Fagerström. (Anexo A) 

 Avaliação qualitativa – Escala de Razões para Fumar. (Anexo B) 

 Avaliação clínica  

 Pressão arterial, circunferência abdominal e glicemia 

 Tratamento Medicamentoso (caso necessário). 

 

3.5  ANALISE ESTATÍSTICA DOS DADOS 

Os dados coletados deverão ser lançados em planilhas do Excel, e 

posteriormente analisados por meio de gráficos.  

Em relação as atividades educativas, será realizada observação com 

anotações e registros sobre a evolução das atividades.  

 

3.6 CRONOGRAMA  

 

ETAPAS DA IMPLANTAÇÃO 

E EXECUÇÃO DO PROJETO 

MESES 

Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out 

Implantação do projeto X         

Capacitação dos profissionais 
da equipe 

X X        

Busca pelos pacientes que 
querem deixar o tabaco. 

X X X       

Formação e inicio do Grupo 
de tabagismo para as rodas 
de conversa com 
agendamentos organizados 

   X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 
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Ações Educativas com a 
comunidade na sala de 
espera. 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

Estabelecimento de parcerias 
com escolas e outros espaços 
da comunidade. 

    

X 

 

X 

 

X 

  

X 

 

Ações em conjunto com 
Profissionais de outras áreas, 
como: nutricionista, 
psicólogos, odontólogos e etc. 
 

 

 

X 

 

X X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

Avaliação das ações 
    

     

X 

 

3.7 ORÇAMENTO 

 

Itens Quantidade Custo Unitário Custo do Item 

Resma de papel 
Canetas 
Lápis 
Cartolina 
Combustível  
Panfletos 
Banner 

02 
 
50 
50 
15 
02 (100 litros) 
2,500 
02 

20,00 
 
3,80 
2,00 
4,00 
250,00 
0,10 
60 
 

40,00 
 
190,00 
100,00 
60,00 
500,00 
250,00 
120,00 

 
Motorista  

 
01 

 
400,00 

 
1,200 

Computador 01 1.100,00 1.100,00 

Data show 01 1.800,00 1.800,00 

Brinde 12 50,00 500,00 

Lanches após 
reunião 

12 80,00 960,00 

Suco Refrigerante 48 8,60 412,80 

 
Custo Total  

 
7,232,80 
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4 RESULTADOS 

Embora o projeto ainda esteja em fase inicial de implantação esperamos que 

no decorrer deste projeto, nossas populações estejam conscientizadas e orientadas 

quanto aos malefícios do uso do tabaco. E que junto com isso, possamos dar a 

devida assistência e suporte aos pacientes usuários do tabaco. Os primeiros 

resultados seguem abaixo: 

Nas consultas médicas realizadas e nas visitas domiciliares feita pelos ACS 

conseguimos identificar 74 pacientes tabagistas que sentem a necessidade de 

abandonar o uso do tabaco, destes 74 reunimos 28 usuários e já se iniciou o 

primeiro grupo de tabagistas da unidade, sendo possível a realização da uma roda 

de conversa em períodos semanais e postergando para períodos quinzenais, com 

duração de 60 minutos. 

Nossas palestras, foram realizadas apenas na sala de espera, uma vez por 

semana, por meio de slides ou banner, tendo participação dos agentes comunitários, 

odontólogos, médicos, enfermeiros, fonoaudiólogos e educador físico. Neste período 

foram feitas cerca de vinte palestras, atingindo uma média de 50/70 pacientes na 

sala de espera por palestra, desde adolescentes a idosos e gestantes. 
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5 DISCUSSÃO 

 

À medida que conhecemos mais o assunto, somos capazes de atuar mais 

sobre a prevenção do tabagismo. Os resultados apontaram possibilidades de 

intervenções clínicas, considerando aspectos mais comuns dos indivíduos 

tabagistas. 

Ficou evidente, também, a necessidade de mais investimentos em 

pesquisas, capacitações e projetos a fim de fortalecer o programa de combate ao 

uso do tabaco. 

Foi observado que muitos pacientes não puderam iniciar ou dar continuidade 

ao grupo por questões de horário trabalhista, ao qual deu-se a dificuldade em atingir 

uma maior quantidade de pacientes. 

A medida em que demos continuidade a cada roda de conversa, pudemos 

observar uma diminuição desse grupo. As grandes mudanças na estratégia da 

saúde do município e a implantação do ciclo saúde, causou um grande impacto nas 

unidades, gerando um aumento de demanda na unidade e dificultando as atividades 

educativas nas escolas e em outros centros da comunidade. Estamos em fase de 

reorganização para dar continuidade aos grupos, porém seguimos com as palestras 

e ações educativas na sala de espera. 

Findamos nossos grupos no mês de abril com a participação de apenas 3 

usuários, pacientes esses que perseveraram e se mantiveram firme ao optar por 

abandonar o uso do tabaco. Estes, seguem em acompanhamento individual em 

conjunto com nossos agentes comunitários de saúde e em consultas de 

acompanhamento. De modo geral, ainda não houve uma participação expressiva da 

população. A incompatibilidade quanto aos horários disponíveis na unidade, pois em 

a maioria são trabalhadores e a autoconsciência sobre a gravidade dos malefícios a 

longo prazo, as recaídas ao longo do tratamento, levando a uma baixa autoestima 

em si próprio para acreditar que é possível e que conseguirá deixar o tabaco, foram 

os principais fatores para que não obtermos uma boa adesão e expressão da 

população a participação do grupo. 

Nas atividades educativas desenvolvidas pela equipe de saúde observamos 

que as pessoas aos quais participaram se sentiram satisfeitas ao participar e 

interagir com os profissionais de saúde. Os participantes, sentem-se satisfeitos 

quando suas necessidades são atendidas e assim podemos auxilia-las em seus 
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problemas de saúde com mais atenção. Os indicadores que foram observados foram 

à atenção ao atender, educação ao falar, e paciência para fornecer informações 

precisas e claras sobre a prevenção do tabagismo e sobre as consequências 

causadas por ele. 

6 CONCLUSÃO 

Atividades educativas e ações preventivas desenvolvidas pela equipe saúde 

da família do Novo Brasil no município de Canãa dos Carajás/Pará, estão sendo 

desafiadoras e ao mesmo tempo “janelas de oportunidades”, por termos 

oportunidades de reverte os dados epidemiológicos deste problema de saúde 

pública, e de estar inserida na estratégia saúde da família e no projeto de 

intervenção de Prevenção do Tabagismo.  

 Atividades e ações são desafiadoras por saber que o tabagismo é um grave 

problema de saúde pública do século XXI, pois temos que influenciar na mudança 

de comportamento tanto nossa como profissional, quanto da comunidade. Através 

do projeto a equipe se mais motivados para trabalhar nas campanhas, nas 

atividades educativas, nas orientações às pessoas que procuram a Unidade de 

Saúde da Família. 

Um grande desafio na implementação deste trabalho é a falta de apoio da 

secretaria de saúde por meio de capacitações para um melhor desenvolvimento e 

planejamento do grupo e a baixa adesão e interesse das pessoas pelo tema, além 

da falta de interesse ou vontade dos tabagistas em deixar o vício. Porém, este não 

se torna fator limitante para a equipe de saúde desenvolver as atividades propostas. 

A equipe tem potencial e interesse em participar, acompanhar e orientar a 

comunidade em geral e os tabagistas de sentido de fazer o controle do tabagismo e 

da sua consequência na vida dos usuários da comunidade, bem como compromisso 

em executar as políticas de saúde voltados para o controle do tabagismo. 
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ANEXO A – Questionário de Tolerância de Fagerström 
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ANEXO B – Escala de Razões para Fumar 

 


