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RESUMO 

 

O tabagismo é o ato de consumir cigarros ou outros produtos que contenham tabaco cuja 

droga ou princípio ativo é a nicotina.  O tabagismo está relacionado diretamente com o 

agravamento de doenças cardiovasculares, infecções respiratórias e câncer.  Nos últimos anos 

vem diminuindo o número de fumantes no município de Caracol após a implantação do 

Programa Nacional Contra Tabagismo (PNCT), desde janeiro de 2014.  O tabagismo, afeta 

também aos fumantes passivos e ativos podendo causar a sua morte.  Esse trabalho de 

intervenção tem como objetivo de incentivar ao abandono do uso do tabaco, aumentar o 

número de adesão dos fumantes do Programa Nacional Contra Tabagismo reduzindo assim o 

número de doenças causadas pelo efeito do tabaco. Com as ações de prevenção e medidas 

com o trabalho de intervenção foi obtido um bom resultado com a diminuição de fumantes na 

comunidade, tendo redução nas taxas de tabagismo e de doenças respiratórias; 

cardiovasculares; câncer devido o abandono do hábito de fumar, melhorando assim a 

qualidade de vida. 

Descritores: Tabagismo. Dependência. Abandono.  

 

ABSTRACT 

Smoking is the act of consuming cigarettes or other products containing tobacco whose drug 

or active ingredient is nicotine. Smoking is directly related to the worsening of cardiovascular 

diseases, respiratory infections, cancer. In recent years, the number of smokers in the 

municipality of Caracol has been decreasing after the implementation of the National Program 

Against, Smoking (PNCT), since January 2014. Smoking also affects passive and active 

smokers and can cause their death. This intervention work aims to encourage the cessation of 
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tobacco use, increase the number of smokers in the National Program Against Tobacco, thus 

reducing the number of diseases caused by the effect of tobacco. With the prevention actions 

and measures with the intervention work, a good result was obtained with the reduction of 

smokers in the community, with a reduction in the rates of smoking and respiratory, 

cardiovascular and cancer diseases, due to the abandonment of the smoking habit, thus 

improving the quality of life. 

Descriptors: Smoking. Dependency. Abandonment. 

 

Lista de abreviaturas e siglas 

ACS- Agente Comunitário de Saúde 

CMS- Centro Municipal de Saúde 

CQCT– Convenção-Quadro para o controle do Tabaco 

DM- Diabetes Mellitus 

ESF- Estratégia Saúde da família 

HAS- Hipertensão Arterial Sistêmica 

INCA- Instituto Nacional de Câncer 

MS- Ministério da Saúde 

NASF- Núcleo de Apoio a Saúde da Família 

OMS- Organização Mundial da Saúde 

PNCT- Programa Nacional Combate do Tabagismo 

PMAQ- Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade 

PeNSE – Pesquisa Nacional Combate do Tabagismo 

QTF- Questionário de Tolerância de Fagerstrom 

SAMU- Serviço Atendimento Móvel de Urgência 

SMS- Secretária Municipal de Saúde 

SUS- Sistema Único de Saúde 



TCLE- Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

UBS- Unidade Básica de Saúde 

 

1 – INTRODUÇÃO                                                                                                                        

    O tabagismo é uma doença crônica associada a dependência a nicotina e é considerado 

fator de risco para mais de 50 doenças, gerando enormes custos sociais e econômicos devido 

ao aumento de mortes relacionada ao tabagismo. No Brasil cerca de 80 mil pessoas morrem 

devido ao tabagismo, número que vem aumentando a cada ano. Todas as formas de uso do 

tabaco cigarros com mentol, filtros especiais, com baixos teores, tem a composição 

Semelhante não havendo cigarros que façam menos mal. 

 

1.1 – ANÁLISE DE SITUAÇÕES PROBLEMAS DE CARACOL: 

 

O tema deste trabalho de intervenção foi definido pela necessidade e a grande 

quantidade de fumantes no Município, conforme mostrou a última pesquisa do 

DATASUS dia 30/03/2020, 788 fumantes ativos. Na unidade de saúde já vem realizando 

grupos de tabagismo desde 2014 (PNCT), com a intenção de diminuir o número de 

tabagista e proteger a população a exposição da fumaça do tabaco. 

A principal meta a ser alcançado é promover a cessação do hábito de fumar e 

proteger a população fumaça do tabaco. Diminuindo os índices de doenças respiratórias 

crônica, câncer e outras. Com isso melhorando a qualidade de vida da população. A 

implantação do programa nacional combate do tabagismo (PNCT) em Caracol tem sido 

de grande relevância, e com isso tem diminuído o número de tabagista no município. 

O Centro municipal de saúde (CMS), conta com cinco equipes da Estratégia 

Saúde da Família (ESF), sendo três pertencendo a zona rural e dois pertencentes a zona 

urbana, com atendimento de aproximadamente 800 famílias por equipe.  

O atendimento programado e em demanda espontânea são disponibilizados na 

unidade de saúde de segunda a sexta feira no período diurno. Esses atendimentos seguem, 

conforme o que é preconizado na atenção Básica do Ministério da saúde, através das 

atribuições de cada profissional. 



O perfil epidemiológico do município de Caracol é caracterizado pela persistência 

de doenças parasitárias infecciosas, seguidas de doenças crônicas não transmissíveis, 

como a Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) e Diabetes Mellitus (DM) e seus fatores de 

risco, como sedentarismo, tabagismo, obesidade, alimentação inadequada, consumo 

nocivo de álcool e o aumento das mortes por causa de externas devido ao crescimento da 

violência e dos acidentes de trânsito. 

 Em relação a assistência à saúde, Caracol dispõe de cinco unidades básicas de 

saúde (UBS), um Hospital de pequeno porte, um serviço de atendimento Móvel de 

Urgência (SAMU), uma clínica particular, onde são prestados serviços de obstetrícia e 

outros, e um laboratório particular, que fornece serviços de análises clínicas. 

 

1.2 – OBJETIVOS 

 

Objetivo geral: 

 

Promover ações de informações e de incentivo ao abandono do tabaco a todos os fumantes 

que participam do PNCT no município de Caracol-PI. 

 

 

1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Diminuir o risco de doenças respiratórias crônicas, câncer associados ao tabagismo. 

 

Aumentar o número de adesão de novos participantes no PNCT. 

 

Verificar a eficácia do programa, através de uma análise de dados dos usuários do PNCT da 

cidade de Caracol, Piauí. 

 

Promover e apoiar a cessação de fumar. 

 

Estimular uma alimentação saudável e a prática regular de atividades físicas, controle de peso 

após a interrupção do hábito de fumar. 

 



Melhorar os indicadores do município e da saúde individual. 

 

3–REVISÃO DA LITERATURA 

 

3.1-História do tabagismo 

 

O tabagismo surgiu aproximadamente no ano de 1000 a.C. no continente americano, 

pelas sociedades indígenas através dos aborígenes que costumavam fumar tabaco em rituais 

mágico-religiosos com o objetivo de comer, purificar, proteger e fortalecer os ímpetos 

guerreiros, além de manterem a crença de que a substância exercia o poder de elucidar o 

futuro. Na maioria das vezes, a substância era utilizada para fins curativos, por meio de 

cachimbo (DENARC 2014; ROSEMBERG 2004). 

Foi justamente por meio das migrações indígenas que a planta chegou ao Brasil. O 

tabaco tinha caráter sagrado e era utilizado em rituais ou para fins medicinais. Seu uso se dava 

de diferentes formas: comiam, bebiam, mascavam e aspiravam, mas a principal delas era o 

fumo. 

Mesmo com todos os males que o hábito de fumar acarreta para os fumantes ativos e 

passivos, a nicotina ainda é uma das drogas mais consumidas no mundo. De acordo com a 

divisão Estadual de Narcóticos (DENARC, 2014), a planta do tabaco possivelmente chegou 

ao Brasil pela migração de tribos tupis-guaranis. No Brasil, já no fim da década de 1970, 

alguns grupos começaram a demonstrar grande preocupação com o controle do tabaco (INCA 

2011).  

Com ajuda de técnicas avançadas de publicidade e marketing, o uso do cigarro 

espalhou-se rapidamente por todo o mundo a partir de meados do século XX, a data de 1960 

surgiram os primeiros relatórios científicos internacionais que associaram o uso cigarro ao 

adoecimento dos fumantes. Hoje já existem inúmeros estudos que comprovam os prejuízos do 

tabagismo a saúde do fumante e do não fumante exposto a fumaça do cigarro.  

A Souza Cruz começou a fazer parte da história do tabaco em 1903, quando o jovem 

imigrante português Albino Souza Cruz colocou em funcionamento, no Rio de Janeiro, a 

primeira máquina do Brasil a produzir cigarros já enrolados em papel. 

O sucesso do produto nas tabacarias foi aumentando daí chegando então, capital 

federal foi rápido e obrigou Albino a expandir a produção. Em 1910, a Souza Cruz comprou a 

imponente Imperial Fábrica de Rapé Paulo Cordeiro, na Rua Conde de Bonfim, nas matas da 

Tijuca, e instalou a sua primeira fábrica.  



Hoje o Brasil ocupa o primeiro lugar na exportação mundial, e, desde 1993, é 

considerado o quarto maior produtor de tabaco no mundo, ficando atrás apenas da China, 

Estados Unidos e Índia. A folha de tabaco oriunda do Brasil é conhecida internacionalmente 

como de boa qualidade e de baixo preço, isso devido aos baixos custos internos de sua 

produção nacional (INCA 2014a). 

 

 

3.2- ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS 

 

Tendo em vista o alto consumo de tabaco, a OMS destaca o tabagismo como um 

relevante problema de saúde pública presente no mundo. Estima-se que, na atualidade, há 

cerca de milhão e 200 milhões de pessoas fumantes em todo o ano. Diante disso, a principal 

forma de tabaco fumado são os cigarros manufaturados. As implicações para a saúde 

decorrentes do uso do tabaco resultam não só pelo consumo direto, mas também pela 

exposição a fumaça (WHO 2011). 

De modo geral, o tabagismo pode ser considerado como uma epidemia decorrente da 

nicotina, atingidos homens e mulheres, mas predominantemente, os homens são atingidos em 

maior número. Todavia, no decorrer dos últimos anos, o número de mulheres fumantes vem 

crescendo, igualando-se ou ultrapassando o número de homens fumantes em muitos lugares. 

Um elemento evidente e grave do tabagismo é sua alta letalidade (ROSEMBERG, 2004). 

O Brasil tem desempenhado um papel de grande importância na prestação de apoio 

para o controle do tabagismo. Diante disso, observa-se um declínio no número de fumantes 

nos últimos anos. A prevalência do tabagismo em 1989 era de 34,8%, já em 2008 esse índice 

diminuiu para 18,5% os dados demonstram que a incidência do tabagismo caiu quase pela 

metade desde 1989(LEVY; ALMEIDA, SZKLO,2012). 

Em 2010, pesquisas demonstram que as políticas desempenham papel fundamental de 

importância para que esses índices diminuíssem, estimando uma redução relativa de 46% da 

prevalência masculina e feminina de tabagistas. Este impacto se dá através da introdução de 

medidas de controle do tabaco no Brasil.  

Dentre as medidas que se destacaram e provocaram a redução do consumo do tabaco, 

teve maior relevância o aumento de preço dos cigarros, sendo também de grande importância 

para que isso acontecesse, a criação da lei antifumo por restrições comerciais de propagandas, 

por imagens, fotos e mensagens divulgadas nos maços de cigarro, através de campanhas 



veiculadas nos meios de comunicação em massa e por programas de tratamento de cessação 

do fumo (LEVY; ALMEIDA; SZKLO 2012). 

O consumo do tabaco pode ser de duas formas: com ou sem fumaça. Consumi-los sem 

fumaça ocorre mascando ou cheirando. Vale ressaltar que este modo de consumo conta com a 

presença de inúmeras substâncias cancerígenas, gerando, por exemplo, câncer de boca, HAS, 

doenças cardíacas, dentre outras doenças. O uso do tabaco como fumo, de longe representa a 

forma mais comum utilizada em todo o mundo e contém em média 4700 substâncias 

químicas, das quais 50 são conhecidas por apresentarem agentes cancerígenos (WHO 2011). 

Embora as consequências que o tabagismo acarreta a vida do fumante, a cada ano 

cerca de 6 milhões de pessoas morrem em todo o mundo, devido a utilização de produtos 

derivados do tabaco. A estimativa é que, se nenhuma mudança eficaz for tomada em tempo 

ágil, as tendências de expansão do consumo serão mantidas e as mortes anuais relacionadas 

com o Tabaco, são projetadas para 8 milhões em 2030, representando um resultado 

estarrecedor de 10% de todas as mortes. No Brasil, a estimativa é de que ocorram mais de 200 

mil mortes por ano decorrentes do tabagismo (SBPT ET AL.,2010; WHO;2011; 

INCA,2014b). 

 

3.3 - AÇÕES DE PREVENÇÃO E CONTROLE DO TABAGISMO 

 

No Brasil, desde 1989, o MS, através do INCA, vem desenvolvendo o PNCT. A partir 

daí, são desenvolvidas ações para o controle do tabagismo ligadas a educação, saúde, 

economia e legislação (MARTINS 2011). 

O programa organizou uma rede nacional para gerenciamento regional por meio do 

progresso de descentralização em parceria com as secretarias estaduais e municipais de saúde. 

Dessa forma, em cada secretaria estadual de saúde existe uma coordenação estadual do 

programa, a qual é responsável por municipalizar as ações. Estas devem ocorrer de forma 

inter e multidisciplinar, permitindo abordar o tabagismo em diversas dimensões (INCA 

2014c). 

As iniciativas relacionadas às parcerias feitas pelo MS através do PNCT contribuíram 

bastante para uma significativa mudança de paradigma, onde o tabagismo passou de um 

comportamento elegante e charmoso para um gradativamente, indesejável entre as pessoas, 

mas esta transformação se deu gradativamente, sempre com o auxílio de campanhas 

educativas (BRASIL 2001). 



O PCNT tem como objetivo geral a redução de prevalência masculina e feminina de 

fumantes. Com isso, gerar a diminuição da taxa de morbimortalidade relacionada ao uso do 

tabaco no Brasil. Diante de tal informação, o programa também desenvolve os objetivos 

estratégicos, como por exemplo, desenvolver ações que promovam e apoiem a cessação de 

fumar e, através de políticas de conscientização e leis, desenvolverem ações que visem 

proteger a população contra a exposição a fumaça do tabaco (INCA 2007). 

O Brasil conta com um sistema de monitoramento anual que é feito por telefone, o 

vigitel, onde é feito uma investigação relacionando os fatores de risco e proteção para doenças 

crônicas e morbidade, atribuído a adultos com 18 anos ou mais, que moram em residência 

com linha fixa de telefone. Desde 2009, o Brasil também conta com a pesquisa nacional de 

saúde do escolar (PeNSE), que incluem alunos do 9 ano do ensino fundamental, presente nas 

27 capitais brasileiras. A pesquisa é feita através de um desktop aonde os alunos respondem 

um questionário estruturado. Depois disso, é feita a consideração em relação ao consumo e 

experimentação do cigarro nos 30 dias anteriores a pesquisa (INCA,2011; BRASIL 2001), 

O Brasil solenizou em 2010, cinco anos de adesão a convenção - Quadro para controle 

do tabaco (CQCT), que é o primeiro tratado internacional de saúde pública da história da 

OMS, sendo o mesmo já aprovado por 172 países (INCA 2014a). Mesmo existindo a 

legislação brasileira que atua para o controle do tabaco ser uma das mais fortes do mundo, ela 

acaba sendo alvo de constantes desafios, alguns chegam até a não ser ultrapassados, mas, 

mesmo diante dessa realidade, os programas têm contribuído de forma satisfatória para os 

avanços no controle do tabagismo, atingindo uma redução no consumo nacional ao longo 

desses últimos anos (CAVALCANTE 2005). 

 

 

3.4 -TABAGISMO E COVID-19 

 

Parar de fumar aumenta a proteção contra o covid-19. 

Ao deixar de fumar, os benefícios a saúde são imediatos, pois após 12 a 24 horas sem fumar 

os pulmões já funcionarão melhor. 

Ao abandonar o uso de tabaco pode reduzir o risco de desenvolver a forma mais severa do 

covid-19. 

 

4. DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

 



O município de Caracol fez adesão ao PNCT, que foi regulamentado pela portaria do 

MS número 571 de 05 de abril de 2013, anteriormente, as equipes da ESF já atendiam os pré-

requisitos do PNCT, entre eles, aderir ao programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade 

(PNCT). No entanto, em Caracol, os trabalhos foram iniciados somente em janeiro de 2014.   

No início do PNCT não houve problema de adesão dos participantes. Entretanto, a partir do 

quarto grupo por equipe, foi notória a dificuldade de incluir novos participantes e formar 

novos grupos atualmente é grande o número de fumantes no município comparado ao total de 

habitantes. 

 Diante dessa realidade, houve a necessidade de um plano de intervenção. A partir 

dessa necessidade, foi realizada uma busca ativa no município pelas equipes da ESF e NASF. 

Após a observação dos dados, identificou-se que o tabagismo vem mantendo uma prevalência 

muito elevada, e que a incidência de participantes do PNCT ainda é baixa, visto as vagas 

disponibilizadas pelo programa e o auto- índice de fumantes em Caracol. Outro entrave para o 

sucesso do programa era a carência de campanhas de conscientização quanto aos efeitos 

colaterais e deletérios do tabaco a saúde. 

O vício de fumar tabaco leva o indivíduo a viver uma baixa qualidade de vida, uma 

vez que contribuem para inúmeras limitações, como dispneia, problemas na circulação 

periférica, inúmeros tipos de câncer, problemas respiratórios, dentre outros. As ESF deram 

prioridade ao tabagismo não adotando medidas de intervenção, com o objetivo primordial de 

aumentar adesão de novos participantes no programa nacional contra tabagismo, considerando 

a importância da diminuição da prevalência do tabagismo na cidade de Caracol e, 

consequentemente diminuir as patologias e mortalidades relacionadas ao hábito de fumar. 

Diante deste problema, percebemos a necessidade de mobilizar a população e os profissionais 

de saúde para desenvolver uma campanha contra o tabagismo. 

 Essas campanhas podendo ser realizadas na comunidade, nas escolas abrangendo os 

adolescentes que por influência dos colegas ou mesmo dos familiares fumantes acabam 

aderindo ao vício do tabaco. A principal meta da campanha é aderir novos participantes ao 

grupo de não tabagista (PNCT) e prevenção e tratamento para o abandono do hábito de fumar 

e evitando que o tabagismo, seja iniciado, na população, jovem, adultos. Despertando o 

interesse na comunidade em cessar de fumar e melhorar a qualidade de vida, mantendo uma 

dieta saudável e atividades físicas. 

Podendo apresentar resultados em 3 meses, e o acompanhamento do paciente tabagista 

até um ano para ter alta. Foi iniciado um grupo PNCT na unidade de saúde Enfermeira Emmi 

Heidyguer com 25 participantes. 



A primeira sessão 25 participantes no dia 13/11/19 

Segunda sessão 20 participantes no dia 20/11/19 

Terceira sessão 20 participantes no dia 27/11/19 

Quarta sessão 14 participantes no dia 04/12/19 

Tivemos nesse grupo 7 desistentes 

11 deixaram de fumar 

Sessão de manutenção realizada dia 15/01/2020. 

Nas sessões eram realizadas palestras com vídeos, experiências relatadas por ex-tabagista, 

roda de conversas e logo após a reunião, tinha sorteio de prêmios e logo após servíamos um 

lanche no término da sessão. 

A equipe que realizava as sessões: 

 Enf. Elizabeth Reis, Enf. Cláudio Cruz, assistente social Neide, e apoio aos pacientes a 

psicóloga Samielle, realização de consultas médicas com Marcilene e entrega de 

medicamentos e adesivos para o tratamento do paciente tabagista. 

O maior problema enfrentado pela equipe foi a falta de interesse dos participantes em 

continuar com participação no grupo. 

Ausência de conscientização da comunidade quanto ao problema do tabagismo e seus efeitos 

maléficos a saúde. Desinformação da comunidade sobre as causas e consequências do 

tabagismo. 

 

4.1- AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS: 

 

Após ser identificado o problema a nível local, foram definidos os seguintes objetivos a serem 

alcançados: 

Incentivar a comunidade para sessão do hábito de fumar. 

Informar a comunidade sobre os malefícios do tabaco a saúde. 

Explicar a comunidade sobre os riscos e as consequências do tabagismo. 

 

 4.2- AÇÕES QUE FORAM REALIZADAS NO MUNICÍPIO DE CARACOL: 

 

Palestras na unidade de saúde enfermeira Heidyguer; 

Treinamento dos profissionais com especialista da área em São Raimundo Nonato; 

Divulgação das reuniões, através de folders, internet, cartazes, vídeos, palestras, entrega de 

panfletos, carro de som. Realização das reuniões de apoio- no primeiro mês, quatro sessões 



semanais, posteriormente uma sessão a cada quinze dias, uma sessão por mês até completar 

seis meses, terminando com uma sessão a cada três meses, perfazendo o total de 12 sessões no 

ano, com objetivo de avaliar a dependência da nicotina através do QTF e manutenção da 

cessação do uso do tabaco. Além dessas ações, pretende-se: Realizar novas rodas de 

conversas, com objetivo de conscientizar as pessoas do efeito nocivo do cigarro e 

consequentemente prevenirem possíveis futuros usuários. Colocar informações em panfletos 

sobre a lei federal n 9.294/96, que regulamenta a proibição de fumar em locais fechados ou de 

uso coletivo, público, de todo país. Desenvolver ações preventivas contra o tabaco nas 

escolas. 

  

4.3 - ACOMPANHAMENTO: 

 

O plano de intervenção apresenta uma alta eficácia e fácil execução, por que envolve 

toda equipe de saúde (secretaria Municipal de saúde, MS, ESF, NASF) e toda comunidade. 

Essas ações educativas, legislativas e econômicas desenvolvidas no Brasil vêm gerando uma 

diminuição da aceitação social do tabagismo, fazendo com que um número cada vez maior de 

pessoas que abandonam o uso do tabaco, evidenciando a importância de priorizar o 

tratamento do fumante como estratégia fundamental no controle do tabagismo. 

É de grande importância as orientações do PCNT que estão de acordo com as 

principais diretrizes internacionais relacionadas ao tratamento do tabagismo. Desta forma o 

sistema único de saúde oferece ao fumante brasileiro um tratamento gratuito adequado, para 

deixar de fumar com acompanhamento de psicólogo, médicos e enfermeiros e de toda equipe 

de apoio. O grupo de tabagismo de 25 participantes, obtivemos 7 desistências,11 pessoas 

deixaram de fumar.   

Durante as sessões, foi observado que os participantes com resultado inferior a cinco 

pontos, obtiveram um bom êxito, fato que merece maior atenção. Diante disso, a participação 

dos profissionais de saúde, principalmente da Psicóloga, foi de extrema importância para 

aumentar a chance de cessação do tabagismo, comparando os participantes com resultado 

superior a cinco pontos, com elevado nível de dependência a nicotina, mesmo com a ajuda 

dos profissionais, tiveram que se submeter ao tratamento farmacológico. 

Qualquer fumante independente do grau de nicotina tem condições de obter êxito no 

tratamento do tabagismo. Porém os dependentes que tem a taxa elevada de nicotina tende a 

ser menor do que a de fumantes com baixa ou média dependência da nicotina.  



A abordagem em grupo permite que um número maior de pessoas seja tratado pelo 

mesmo profissional, o que a pode tornar-se, em termos de saúde pública, mais efetivo em 

relação a abordagem individual. Elas podem trocar suas experiências e relatar os benefícios 

do apoio mútuo.  

Entre os integrantes do grupo. Porém, não existe evidência suficiente para avaliar se 

avaliar se a abordagem em grupo é mais efetiva ou custo efetivo, do que abordagem 

individual intensiva (SBPT et.al. 2010). 

 

5-PLANO OPERATIVO 

 

SITUAÇÃO 

PROBLEMA 

OBJETIVOS METAS/PRAZ

OS 

AÇÕES/ES

TRA-

TÉGIAS 

RESPONSÁVEIS 

Baixa 

incidência de 

participantes 

do PNCT. 

Desenvolver 

ações de 

prevenção e 

controle do 

tabaco.  

 

Diminuir o 

número de 

tabagistas. 

Prazo 3 meses. 

 

Rodas de 

conversas. 

 

Enf. Elizabeth;  

Enf. Cláudio;  

Assistente social 

Neide;  

Psicóloga Samyelle;  

Médica Marcilene  

 

Carência de 

campanhas de 

conscientizaçã

o aos efeitos 

deletérios do 

tabaco a 

saúde.  

 

Criar uma 

proposta de 

intervenção 

para favorecer 

a cessação do 

tabagismo. 

Aumentar o 

número de êxito 

no tratamento 

do tabagismo.  

Prazo 3 meses.  

 

Palestras com 

vídeo sobre o 

tabagismo 

para usuários 

e equipe. 

Fornecimento de 

medicamento para 

auxiliar na cessação 

de fumar. 

Apoio do ministério 

da saúde com 

medicamentos e 

material didático. 

Dificuldade de 

incluir novos 

participantes 

ao programa 

nacional 

Reduzir a 

prevalência 

masculina e 

feminina de 

fumantes.  

Evitar recaídas 

dos ex-

tabagistas. 

Prazo de 3 

meses. 

Implantação 

do grupo 

antitabagis-

mo. 

Gestão municipal no 

cadastramento do 

grupo. 

Agentes de saúde. 

Equipe de saúde da 



contra 

tabagismo.  

 

 ESF. 

Aumento de 

enfermidades 

cardiovascular

es, 

respiratórias e 

câncer pelo 

hábito de 

fumar. 

 

Estimular uma 

dieta saudável 

e a prática de 

atividades 

físicas. 

Controle de 

peso após 

interromper o 

tabagismo.  

Programas de 

atividades 

físicas. 

Prazo de 3 

meses. 

Caminhadas 

de 30 

minutos, 3 

vezes por 

semana. 

exercícios 

físicos ao ar 

livre. 

Consultas médicas. 

Atividade com 

educador físico. 

Acompanhamento 

com nutricionista e 

psicólogo. 

Aumento de 

desistência do 

grupo de 

abandono do 

tabaco. 

Melhorar os 

indicadores de 

saúde do 

município e da 

saúde 

individual. 

Diminuir 10% 

de fumantes no 

município. 

Prazo 3 meses. 

Fornecer 

apoio 

psicoemocion

al com 

auxílio do 

núcleo de 

apoio a saúde 

da família 

aos pacientes 

com grau 

elevado de 

dependência 

a nicotina. 

Acompanhamento 

mensal dos 

participantes do 

grupo de PNCT, por 

durante três meses 

após o interromper o 

uso do tabaco.  

Alta após um ano. 

 

 

6- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O hábito de fumar traz muitos malefícios a saúde dos pacientes tabagistas, o que 

representa um prejuízo financeiro de grande importância ao poder público e enorme problema 

na saúde, sendo que um número elevado de enfermidades crônicas e respiratórias, câncer e 



outros são consequências do uso do tabaco. Esse índice é bem elevado, mas pode ser evitado 

com programas de prevenção e ações simples de baixo custo e manejo fácil e dessa forma 

diminuindo a prevalência de enfermidades e patologias relacionadas ao tabagismo e 

consequentemente melhorando a qualidade de vida da população. 

Diante dos problemas mencionados é importante aumentar adesão de participantes no 

grupo PCNT no município de Caracol – PI; Intensificar a abordagem do usuário, bem como 

de seus familiares, redirecionando estratégias de educação em saúde, através de profissionais 

capacitados e envolvidos em ações de saúde, levando a população uma melhor qualidade de 

vida e a cessão do tabagismo. 
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8. APÊNDICE   

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE 

Caracol-PI _________de___________de__________  

        Pelo presente termo de Consentimento Livre e Esclarecido eu 

________________________em pleno exercícios dos meus direitos me disponho a participar 

do Programa de Controle do Tabagismo, através do teste de Fagerstrom que informará dados 

da utilização do tratamento. 

       Para cada alternativa das 6 questões do teste, existe uma pontuação ao lado. 

       Após a aplicação do teste, a soma dos pontos de cada alternativa escolhida pelo fumante 

permitirá a avaliação do seu grau de dependência de Nicotina. 

       A dependência a nicotina tem três componentes básico: 

       Dependência psicológica, responsável pela sensação de ter no cigarro um sentimento de 

adaptação para lidar com sentimento de solidão. 
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http://.denarc.pr.gov.br/modules/conteudo.php?conteudo=22
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       E Condicionamento, representado por associações habituais com o fumar (fumar e tomar 

café, fumar e dirigir, fumar e consumir bebidas alcoólicas, fumar após as refeições e outras). 

 - Ao usuário caberá o desenvolvimento de forma confidencial, revelando os resultados ao 

médico, individual ou familiar, cumprindo as exigências do Conselho Nacional de 

Saúde/Ministério da Saúde. 

- O usuário poderá se recusar a continuar com o tratamento ora proposto, não havendo 

qualquer penalização, mais certamente o prejuízo para seu tratamento de cessação de fumar. 

- Será garantido o sigilo dos resultados obtidos, assim como também a sua privacidade. 

- Não haverá qualquer despesa ou ônus financeiro aos usuários que possa incorrer em danos 

Físicos ou Financeiros e, portanto, não haveria necessidade de indenização por parte da 

equipe profissional ou da SMS de Caracol-PI. 

        Essa abordagem poderá ter um melhor resultado quando apoiada por Medicamentos que 

diminuem os sintomas da síndrome de abstinência, para os participantes que tem um alto grau 

de dependência. 

        Dessa forma, uma vez lido e entendido tais esclarecimentos e, por estar de pleno acordo 

com o teor do mesmo, dato e assino esse termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

 

 

Caracol –PI. 

___________________________________________ 

Assinatura do usuário 
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