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1-Introdução 
 

O tabagismo é a principal causa global prevenível de morbidade e mortalidade. 
Estimativas apontam que, em 2015, o tabaco será responsável por 10% dos óbitos 
globais e projeta-se mais de oito milhões de óbitos para 2030, dos quais 83% 
ocorrerão nos países emergentes.1,2 Dados recentes indicam que os custos 
atribuíveis ao tabagismo são responsáveis por perdas de US$ 500 bilhões ao ano 
devido à redução da produtividade, adoecimento e mortes prematuras.2 

 
Evidências epidemiológicas apontam a relação de causalidade entre o tabagismo e 
cerca de 50 doenças, das quais se destacam as cardiovasculares, cânceres e 
respiratórias1-3. O fumo também é responsável por 29% e 18% das mortes por 
câncer em países desenvolvidos e emergentes, respectivamente5. Dentre os tipos 
de câncer cuja associação é bem estabelecida com o tabagismo, destacam-se os 
cânceres de pulmão, laringe e esôfago2, 4. 

 
O câncer de laringe representa 2% de todos os cânceres, o que corresponde a cerca 
de nove mil casos ao ano5. A assistência médica a essas três neoplasias é intensiva 
em tecnologias e exige abordagem multidisciplinar no diagnóstico, tratamento e 
reabilitação. Em um cenário de recursos finitos na área da saúde, o tabagismo gera 
importante custo de oportunidade para os hospitais públicos brasileiros em relação à 
oferta de recursos na assistência oncológica, como consultas, hospitalizações, 
exames, procedimentos de alta complexidade e recursos humanos, que poderiam 
ser destinados ao tratamento de outras doenças. 
 
O custo estimado de um paciente tabagista e suas comorbidades associadas está 
detalhado na figura abaixo9. 
 

  
 

Diante do exposto a elaboração de estratégias em nível da atenção básica para 
enfrentamento do problema como a criação de grupo de assistência multiprofissional 
ao paciente tabagista, visa melhorar o nível assistencial a tais patologias clínicas, 
promovendo ainda educação em saúde e diminuição dos gastos com a saúde 
pública. 
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2-Objetivos 
 

2.1-Geral 
Este trabalho visa abordar a associação do tabagismo e neoplasia pulmonar, desde 
os fatores de riscos, patologias associadas, gastos com a saúde pública e sobrevida 
dos pacientes; visando assim a elaboração de estratégias na atenção básica para 
resolução do problema. 
 
2.2-Específicos 
Elaboração de medidas de intervenção dentro da comunidade como educação em 
saúde e implantação de um grupo de abordagem ao tabagista multiprofissional. 

3-Revisão Bibliográfica 
 

O câncer de pulmão constitui a neoplasia mais comum e de maior mortalidade nos 
dias atuais.6.Segundo as estimativas de incidência e mortalidade por câncer do 
Instituto Nacional de Câncer (Ministério da Saúde) de 2003 , a análise da 
mortalidade por câncer de pulmão entre 1979 e 2000 demonstra que as taxas 
apresentaram uma variação percentual relativa de +57% entre homens, passando 
de 7,73/100.000 para 12,13/100.000, e de +134% entre mulheres, passando de 
2,33/100.000 para 5,33/100.000. O número de óbitos esperados para o ano 2003 no 
Brasil foi de 11.315 para homens e de 4.915 para mulheres. Os números absolutos 
de óbitos estimados para o ano 2003 correspondem a taxas brutas de mortalidade 
de 13,00/100.000 entre homens, e 5,45/100.000 entre mulheres. 
 
Dados fornecidos pelo Instituto Nacional de Câncer demonstram que o câncer de 
pulmão é o mais comum de todos os tumores malignos do mundo; apresenta um 
aumento de 2% ao ano na sua incidência mundial e soma anualmente cerca de 1,2 
milhões de casos novos.7 

 
A maior parte dos casos acomete indivíduos entre 50 e 70 anos de idade e, embora 
fosse inicialmente uma doença epidêmica entre homens em nações industrializadas, 
o câncer de pulmão tornou-se uma doença cada vez mais comum entre as 
mulheres. O principal fator de risco é o tabagismo, que aumenta o risco de 
desenvolvimento de neoplasia pulmonar de 10 a 30 vezes. Outros fatores 
tradicionalmente aceitos são: presença de doença pulmonar preexistente, exposição 
ocupacional (asbesto, urânio, cromo, agentes alquilantes, entre outros), história 
familiar de câncer de pulmão e neoplasia pulmonar prévia.6,7 

 
Durante o período de tempo estudado (1979-2003), foi observado um aumento na 
mortalidade por câncer de pulmão ajustada por idade de 29% entre homens e de 
86% entre mulheres em todo o país. Os coeficientes mais altos foram encontrados 
na Região Sul e os mais baixos na região Nordeste em ambos os sexos. Diferentes 
padrões de variação na mortalidade foram encontrados segundo gênero e idade. 
Observou-se um aumento dos coeficientes entre mulheres nos dois grupos etários 
estudados (40-59 anos e 60 anos ou mais) enquanto a tendência verificada entre 
homens do grupo mais jovem (40-59 anos) foi declinante. 
 



5 
 

Para todo o país, entre os mais jovens (40-59 anos), entre 1979-1987, houve 
variação positiva tanto entre homens quanto entre mulheres com EAPC de 0,9% 
(p=0,01) e 2,8% (p < 0,01), respectivamente. Entre 1988 e 1995 observou-se um 
decréscimo estatisticamente significativo nos coeficientes do sexo masculino (EAPC 
= - 2,2; p<0,01), ao mesmo tempo em que se observou tendência a aumento para os 
coeficientes no sexo feminino (EAPC = 1,8; p=0,01). No período mais recente (1996-
2003), também entre o grupo mais jovem (40-59 anos), foi observado incremento 
estatisticamente significativo para os coeficientes de mortalidade das mulheres 
(EAPC = 3,1%; p=0,01). Entre homens, o declínio observado nos coeficientes não foi 
estatisticamente significativo. 10 

 

A população de pacientes com histórico de tabagismo sugere a existência de uma 
carga de doença significativa, expressa na gravidade dos casos. A duração média 
do tratamento de uma parcela significativa dos pacientes com câncer de pulmão 
(105 casos), câncer de laringe (35 casos) e câncer de esôfago (27 casos) foi de um 
ano. 10 

 

Quanto ao estádio clínico, 94% dos pacientes com câncer de esôfago, 92% com 
câncer de pulmão e 72% com câncer de laringe foram diagnosticados no grupo 2 
(estádios III e IV)12. Cersosimo aponta que 75% dos tumores de pulmão são 
classificados nos estádios III e IV no momento do diagnóstico e que esse tipo de 
câncer figura entre aqueles de pior sobrevida; o mesmo se observa para o câncer de 
laringe, em que mais de 60% dos casos são diagnosticados em estádios III e IV. O 
câncer de esôfago possui relação de incidência/mortalidade próxima à unidade (0,89 
para sexo masculino e 0,96 para o sexo feminino), o diagnóstico tardio é um dos 
fatores responsáveis por esse cenário e, portanto, a maioria dos pacientes é 
submetida à terapêutica paliativa.10 

 
Por fatores culturais, prática frequente do tabagismo e medo de um possível 
diagnóstico, os pacientes em geral postergam a procura do médico. Quando o 
fazem, são submetidos à avaliação por médico não especialista e depara-se com um 
sistema de saúde saturado, no qual a demora de encaminhamento para um 
pneumologista é significativa. 13 

 
Na ausência de programas de rastreamento efetivos e economicamente viáveis para 
se detectar a doença inicial em fase assintomática e pelo fato de os primeiros 
sintomas em geral refletirem fase avançada da doença, o câncer de pulmão continua 
sendo um grande desafio na área médica, pois têm sido frustradas as tentativas 
terapêuticas de melhorar a sobrevida dos pacientes em cinco anos. 13 

 
Assim diante do exposto observamos a importância do presente projeto de 
intervenção em nossas unidades básicas de saúde. 
  



6 
 

4-Metodologia 
 
Trata-se de um projeto de intervenção na atenção básica em saúde abordando a 
temática associação do tabagismo e neoplasia pulmonar, visando a elaboração de 
estratégias de controle em nível de ESF para resolução do problema.  
 
4.1 Sujeitos envolvidos no benefício da intervenção 
População usuária do Sistema Único de Saúde (SUS) usuária das equipes de 
Estratégia de Saúde da Família (ESF) da Unidade Básica de Saúde, tabagistas 
ativos e ou passivos, acadêmicos do nível primário e secundário, dependentes 
químicos e demais moradores da área adstritas. 
 
4.2 Cenários da intervenção 
Postos de saúde, Estratégia de Saúde da Família, ou Unidade Básica de Saúde. 
 
4.3 Estratégias e ações 
Elaboração de medidas de intervenção dentro da comunidade como educação em 
saúde e implantação de um grupo de abordagem ao tabagista multiprofissional. 
 
Promover educação em saúde através de palestras, cartilhas educativas, 
implantação de grupo de abordagem multiprofissional ao paciente tabagista 
contendo médico, psicólogo, enfermeiro e assistente social. 
 
Promover abordagem terapêutica antidepressiva coadjuvante. 
 
Fornecer apoio psicossocial ao paciente e aos familiares através de grupos de 
assistência psicológica quinzenal. 
 
Encaminhamento dos pacientes para centros de tratamento e internação de 
dependentes químicos. 
 
4.4 Avaliação e Monitoramento 
Neste projeto será elaborado um fluxograma de abordagem e seguimento dos 
pacientes tabagistas, para garantir a efetividade das ações prestadas à população 
usuária SUS, melhorando assim a qualidade do atendimento prestado. Este 
fluxograma servirá ainda para aprimoramento em saúde, como guia norteador de 
futuras intervenções complementares e ainda como instrumento para temas em 
educação e saúde. O fluxograma será elaborado pelo médico da equipe e irá conter 
perguntas e respostas acerca do tabagismo e patologias associadas, será aplicado e 
monitorado pelos acs e enfermeiros da equipe. Assim teremos uma visão do 
entendimento do paciente acerca da patologia e se as intervenções terapêuticas 
estão sendo efetivas. 
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5-Resultados Esperados 
 

A formação do grupo de apoio ao tabagista na UBS composto pelo médico, 
enfermeiro, psicólogo e assistente social promoverá esclarecimentos acerca do 
tabagismo e demais patologias associadas; promoverá medidas assistenciais, 
preventivas e terapêuticas a tais patologias clínicas; fortalecendo assim um dos 
princípios básicos do SUS que é a assistência, promoção, prevenção e educação 
em saúde. O grupo de apoio contribuirá assim para diminuição morbimortalidade 
desses pacientes. 
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