
ESTRUTURA DO PORTFÓLIO 

ESPECIALIZAÇÃO EM SAÚDE DA FAMÍLIA - UNA-SUS/UFCSPA 

 

No Curso de Especialização em Saúde da Família da UNA-
SUS/UFCSPA, o trabalho de conclusão de curso (TCC) corresponde ao 
portfólio construído durante o desenvolvimento do Eixo Temático II - Núcleo 
Profissional. Neste eixo são desenvolvidas tarefas orientadas, vinculando os 
conteúdos com a realidade profissional. O portfólio é uma metodologia de 
ensino que reúne os trabalhos desenvolvidos pelo estudante durante um 
período de sua vida acadêmica, refletindo o acompanhamento da construção 
do seu conhecimento durante o processo de aprendizagem ensino e não 
apenas ao final deste. O TCC corresponde, portanto, ao relato das 
intervenções realizadas na Unidade de Saúde da Família contendo as 
reflexões do aluno a respeito das práticas adotadas.  

A construção deste trabalho tem por objetivos: 

I - oportunizar ao aluno a elaboração de um texto cujos temas sejam de 
conteúdo pertinente ao curso, com desenvolvimento lógico, domínio conceitual, 
grau de profundidade compatível com o nível de pós-graduação com respectivo 
referencial bibliográfico atualizado.  

II – propiciar o estímulo à ressignificação e qualificação de suas práticas 
em Unidades de Atenção Primária em Saúde, a partir da problematização de 
ações cotidianas.  

O portfólio é organizado em quatro capítulos e um anexo, sendo 
constituído por: uma parte introdutória, onde são apresentadas características 
do local de atuação para contextualizar as atividades que serão apresentadas 
ao longo do trabalho; uma atividade de estudo de caso clínico, onde deve ser 
desenvolvido um estudo dirigido de usuários atendidos com patologias e 
situações semelhantes aos apresentados no curso, demonstrando ampliação 
do conhecimento clínico; uma atividade de Promoção da Saúde e Prevenção 
de Doenças; uma reflexão conclusiva e o Projeto de Intervenção, onde o aluno 
é provocado a identificar um problema complexo existente no seu território e 
propor uma intervenção com plano de ação para esta demanda. 

 O acompanhamento e orientação deste trabalho são realizados pelo 
Tutor do Núcleo Profissional e apresentado para uma banca avaliadora no 
último encontro presencial do curso.  
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1. INTRODUÇÃO 

Sou Karine Cappelletti, tenho 26 anos, nasci e sempre morei em Caxias do 

Sul. Meus pais sempre trabalharam como comerciantes, os dois possuem ensino 

médio completo, tenho uma irmã mais nova, atualmente com 24 anos, que cursou 

Gastronomia, e se formou no mesmo ano que eu. Decidi cursar Medicina durante o 

ensino médio, sempre me admirei pela possibilidade de poder cuidar das pessoas e 

trazer bem estar, aliviando a dor e controlando as patologias.   

Cursei pré-vestibular durante dois anos e fui aprovada no final do segundo 

ano. Entrei na faculdade com 19 anos e me formei em 19 de dezembro de 2016. Ao 

longo da faculdade gostei de diversas especialidades clínicas, no entanto a 

dermatologia foi a especialidade com a qual mais me identifiquei. Gosto do campo 

de atuação da dermatologia, a especialidade possibilita o trabalho com um diversas 

patologias e apresenta grande diversificação de procedimentos.  

Nesse ano estou atuando como médica na Unidade Básica de Saúde 

Esplanada, localizada na cidade de Caxias do Sul. A unidade possui quatro 

unidades de saúde da família com um clínico geral cada, além disso, possui um 

clínico geral em horário estendido (à noite), um ginecologista e um pediatra que 

trabalham 20 horas/semanais cada. Caxias do Sul possui 48 unidades básicas de 

saúde (UBS), a UBS Esplanada é uma das maiores da cidade, abrangendo 

aproximadamente 7 bairros. Nesta área há uma grande diversificação da população, 

existem locais com maior desenvolvimento, como o da localização da UBS, e locais 

com áreas de difícil acesso, como áreas de invasão, com população mais carente. A 

comunidade dispõe de creches municipais e escolas, praças e centro comunitário, 

locais de lazer, usados frequentemente para interação comunitária, assim como para 

atividades educativas. Um dos principais problemas de saúde dessa área está 

relacionado ao tabaco, assim como as consequências ocasionadas por esse vício, 

por exemplo, a doença pulmonar obstrutiva crônica. Outras patologias que 

prevalecem durante as consultas médicas são as doenças crônicas como diabetes 

mellitus e hipertensão arterial, assim como doenças psíquicas, como depressão.  
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Observa-se em nosso município grande prevalência de tabagismo, assim 

como, comorbidades e mortes relacionadas a ele. Por apresentar-se como doença 

crônica, o mesmo necessita ser abordado pelos profissionais de saúde e fazer parte 

da rotina de atendimento diária dos pacientes. Dessa forma, meu projeto de 

intervenção foi baseado no objetivo de construir e implementar uma forma de 

intervenção para reduzir o tabagismo no território. 
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2. ESTUDO DE CASO CLÍNICO 

Paciente M.F.R., 63 anos, masculino, casado, analfabeto, aposentado, 

tabagista há 30 anos, em média 1 maço por dia, hipertenso e portador de 

hipercolesterolemia. Paciente casado com M.D.R., 59 anos, pai de J.A.R., 30 anos e 

J.R, 28 anos. Paciente morador do bairro Esplanada da cidade de Caxias do Sul há 

15 anos, paciente da UBS Esplanada, da equipe 1, desde a data. Apresenta boa 

relação familiar com esposa e filhos, mora somente com a esposa, o filho mais velho 

mora em casa localizada na mesma rua que a do pai, filho mais novo mora em 

Chapecó- Santa Catarina. Refere receber ajuda dos familiares, principalmente do 

filho mais velho e de sua nora que trabalha agente comunitária da unidade básica de 

saúde.  Paciente não é muito colaborativo, não realiza os exames nas datas 

solicitadas, não admite os malefícios do tabaco e nega-se a realizar atividade física, 

em sua opinião, isto é apenas para jovens que desejam perder peso. Atualmente em 

uso de hidroclorotiazida 25 mg. ao dia, enalapril 10 mg. de 12/12 horas, sinvastatina 

40 mg. ao dia. Apresenta em sua história médica pregressa acidente vascular 

encefálico há 10 anos (atualmente sem seqüelas clínicas importantes), ex-etilista, 

realizou herniorrafia inguinal há 15 anos. História familiar: pai hipertenso, mãe 

hipertensa e diabética.  

Paciente chega em consulta programada referindo que há em média dois 

anos apresenta tosse, expectoração em diversos dias e dispnéia, no entanto nos 

últimos meses percebeu aumento dos episódios. Relata nunca ter referido sintomas 

antes, pois não queria ser pressionado pela família para parar com o hábito de 

fumar. 

Pensando nas condições clínicas do paciente faço algumas perguntas para 

investigar o seu quadro clínico, o mesmo refere ter tosse com expectoração pela 

manhã. Solicito para investigação espirometria, pesquisa de BAAR em três amostras 

de escarro, pois refere histórico de tuberculose na família, e exames laboratoriais. 

Paciente retorna referindo os mesmos sintomas respiratórios, além de 

dispnéia nos últimos dias, e com os exames. Espirometria apresenta relação 

VEF1/CVF <0,7 sem melhora com o uso de broncodilatador e VEF1>80% do 
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previsto, pesquisa de BAAR negativa, e exames laboratoriais com LDL de 200. 

Realizo o diagnóstico de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica, explico para o 

paciente a importância de cessar o tabagismo e de como isso trará uma maior 

qualidade de vida. O paciente, embora relutante, refere que pensará no convite que 

lhe fiz para o grupo antitabagismo. Inicio tratamento medicamentoso com bronco 

dilatador de curta duração para os momentos de crise. 

Durante a semana encontro sua esposa que é agente comunitária da UBS na 

reunião semanal de equipe e explico para a mesma a importância de parar de fumar 

para o tratamento do DPOC e a importância do apoio familiar para o sucesso do 

tratamento. Na semana posterior, também na reunião de equipe, recebo a notícia 

pela esposa do paciente que após diversas conversas o mesmo percebeu os 

malefícios do tabaco em sua vida e a necessidade de mudar hábitos, assim aceitou 

participar do grupo antitabagismo promovido na unidade. 

Conforme o caderno de atenção básica volume 25, a doença pulmonar 

obstrutiva crônica é caracterizada por limitação do fluxo aéreo pulmonar, 

parcialmente reversível e geralmente progressiva. O resultado da limitação tem 

relação com doença de brônquios (bronquite crônica obstrutiva) e destruição de 

parênquima (enfisema).  

O quadro clínico é caracterizado por tosse e expectoração em grande parte 

dos dias, por no mínimo três meses no ano, durante dois anos consecutivos. O 

principal fator de risco para a patologia, assim como no quadro de nosso paciente, 

está relacionado ao tabagismo, responsável por 80 a 90% dos casos. O médico 

deve sempre pensar no diagnóstico ao receber um paciente que apresenta tosse 

crônica, dispnéia e expectoração.  Há a indicação de além de a análise clínica 

solicitar espirometria, principalmente para maiores de 40 anos, tabagistas ou ex-

tabagistas. Durante a anamnese dos pacientes que apresentam as queixas clínicas 

já referidas deve-se fazer cinco perguntas (descritas abaixo), caso três tenham 

resultado positivo, deve-se continuar o rastreamento.  
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Outro aspecto muito importante de ser abordado durante a consulta, devido a 

sua importância no desenvolvimento da doença é o tabagismo. Assim, a carga 

tabágica deve sempre ser estimada, utilizando-se a seguinte fórmula: Total de anos 

maço = (nº médio de cigarros fumados ao dia ÷ 20) x nº de anos de tabagismo 

Exames  

Espirometria: Evidencia DPOC quando a relação VEF1/CVF (volume 

expiratório forçado no primeiro segundo / capacidade vital forçada) tem um resultado 

menor que 0,70 demonstrando obstrução. Para diferenciar o quadro respiratório de 

asma realiza-se o uso de broncodilatador inalatório (400μg de salbutamol), se não 

há melhora do quadro respiratório após 15 minutos do uso, aumenta a possibilidade 

de diagnóstico de DPOC. 

Radiografia de tórax: Contribui pouco para o diagnóstico. Deve ser usado 

para se estabelecer diagnósticos diferenciais.  

 

Classificação 

Através do quadro clínico e dos valores de espirometria a doença pode ser 

classificada conforme sua gravidade: 

Estágio 1: DPOC leve VEF1 /CVF < 0,70 e VEF1 ≥ 80% do previsto / Tosse 

crônica e expectoração  

Estádio 2: DPOC moderada VEF1 /CVF < 0,70 e 50% ≤ VEF1< 80% do 

previsto/ Piora dos sintomas. Falta de ar tipicamente aos esforços 

1- Você tem tosse pela manhã? 

2- Você tem catarro pela manhã? 

3- Você se cansa mais do que uma pessoa da sua idade? 

4- Você tem chiado no peito ou à noite ao praticar exercício físico? 

5- Você tem mais de 40 anos? 
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Estádio 3: DPOC grave VEF1 /CVF < 0,70 e 30% ≤ VEF1 <50% do previsto / 

Piora dos sintomas / Exacerbações frequentes com impacto na qualidade de vida 

Estádio 4 DPOC muito grave VEF1 /CVF< 30% do previsto / Insuficiência 

respiratória / Cor pulmonale 

Tratamento  

O tratamento é baseado em ações de manutenção, com o objetivo de reduzir 

os fatores de riscos e manejar as exacerbações. O tratamento não farmacológico é 

baseado em medidas educativas. Deve-se sempre conscientizar os pacientes que o 

maior fator de risco para o surgimento da doença é o tabagismo. 

O tratamento farmacológico deve ser instituído conforme a classificação da 

doença: 

 

 

 

 

 

 

                     Fonte:http://189.28.128.100/dab/docs/publicacoes/cadernos_ab/abcad25.pdf 

O paciente em acompanhamento na UBS Esplanada retorna após 1 mês de 

tratamento, refere se sentir melhor, com menos crises de dispnéia. Refere estar 

fazendo parte do grupo antitabagismo e estar motivado para isso. Realizo exame 

físico, pressão arterial de 130/80 mmHg., ausculta pulmonar e cardíaca sem 

alterações. Sem demais queixas. Libero o paciente o parabenizando pelas 

conquistas já alcançadas e o motivando para continuar com o tratamento. 
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Após 2 meses da última consulta reencontro o paciente que se mostra muito 

contente, entra no consultório sorridente e me conta uma boa notícia, conseguiu 

parar de fumar, embora tenha sido difícil, está feliz por esta conquista, conta que a 

família inteira está orgulhosa com o seu empenho e que fica feliz por compreender a 

importância disso para a sua doença. Refere estar melhor da parte respiratória com 

menor quantidade de secreção e poucos períodos de dispnéia, que rapidamente se 

resolvem com o uso do salbutamol. 
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3. PROMOÇÃO DA SAÚDE, EDUCAÇÃO EM SAÚDE E NÍVEIS DE 

PREVENÇÃO  

Os casos 11,13,14,15,16 e 17 nos apresentam diversas situações do dia a 

dia, principalmente, vivenciadas por médicos que trabalham em unidades básicas de 

saúde. Um dos casos apresenta a situação de um catador de lixo que tem um 

acidente perfuro-cortante, sem saber ao certo por qual objeto e sem ter consciência 

dos riscos que esta situação traz para a sua saúde. Esse caso mostra a importância 

de sempre orientar os pacientes em relação às doenças infecto-contagiosas, sua 

forma de transmissão e o tratamento a ser realizado. Através desse caso, a equipe 

da unidade faz uso da orientação como forma de prevenção, explicando para a 

comunidade como prevenir esses agravos que possibilitam a aquisição de doenças 

infecto-contagiosas, por exemplo, através do uso de calçados fechados, da 

atualização das vacinas, principalmente a vacina do tétano, do uso de preservativos 

durante a relação sexual, e se houver possibilidade de contaminação procurar o 

serviço de saúde mais próximo para realizar as condutas adequadas.  

Em minha unidade de saúde a UBS Esplanada, uma das formas de promoção 

da saúde que realizo encontra-se nas consultas de puericultura, pois mesmo com a 

presença da pediatra, a demanda para essas consultas são muito grandes.  

A puericultura é de extrema importância, pois através dela não realizamos 

somente a primeira consulta do recém-nascido, mas acompanhamos o seu 

crescimento e desenvolvimento. As consultas são importantes, pois através dela 

orientamos as mães em relação aos cuidados com o seu filho, por exemplo, 

cuidados relacionados à higiene, à amamentação, ao sono, acompanhamos o ganho 

de peso mensal e analisamos o padrão de desenvolvimento neurológico. Uma das 

medidas de promoção em saúde que mais realizei foi a prevenção de distúrbios 

carenciais, principalmente o de sulfato ferroso nesses pacientes. Para esse 

adequado manejo utilizei como base de estudo o manual do ministério da saúde 

sobre o tema, o qual explica o assunto com clareza e nos coloca a melhor forma de 

manejar o paciente de acordo com suas particularidades. 
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Estar atento para essa prevenção é importante, pois a anemia por deficiência 

de ferro é um problema de saúde pública no Brasil com alta prevalência e que pode 

influenciar no desenvolvimento das crianças. Em termos globais, é a carência 

nutricional de maior magnitude, com elevada prevalência em todos os segmentos 

sociais, principalmente em crianças menores de dois anos de idade e gestantes. 

Algumas das alterações causadas nos pacientes que não possuem nível adequado 

de ferro são: comprometimento do sistema imune e redução da cognição, do 

crescimento e desenvolvimento neuropsicomotor.  Dessa forma, medidas 

preventivas para essa doença devem sempre ser realizadas, é fundamental orientar 

o paciente sobre a sua alimentação, incluindo a ingesta de carnes vermelhas, de 

aves, suínos, peixes, assim como de hortaliças folhosas verde-escuras e 

leguminosas, como o feijão e a lentilha. 

Em algumas épocas da vida, como gestação e nos primeiros anos a 

necessidade de ferro no organismo aumenta, dessa forma, algumas medidas 

específicas devem ser iniciadas, assim como mostra o seguinte esquema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_suplementacao_ferr

o_condutas_gerais.pdf 
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Deve-se sempre conversar com as pacientes, sobretudo as gestantes e 

explicar a importância da suplementação de ferro e ácido fólico durante a gestação 

para a redução do risco de baixo peso ao nascer da criança, anemia e deficiência de 

ferro na gestante. É importante observar que a suplementação com ácido fólico deve 

ser recomendada e iniciada 1 mês antes da data em que se planeja engravidar e a 

mesma deve ser mantida na gestação para a prevenção da anemia. Nas farmácias 

das Unidades Básicas de Saúde, o paciente encontra o sulfato ferroso e o ácido 

fólico gratuitamente. Para a adequada suplementação do sulfato ferroso devem-se 

seguir as recomendações do esquema abaixo: 

 

 

  

Fonte:http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_suplementacao_ferro_condu

tas_gerais.pdf 
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4. VISITA DOMICILIAR 

A visita domiciliar tem uma grande importância na estratégia de saúde da 

família, pois possibilita a prática da longitudinalidade, integralidade, interação entre 

os profissionais de saúde e paciente/familiares. Através dessa ação, há um maior 

contato entre a unidade de saúde e o usuário, assim como o fortalecimento do 

vínculo, resultando em benefícios para o paciente. 

Na UBS Esplanada, localizada na cidade de Caxias do Sul, Rio Grande do 

Sul a visita domiciliar é realizada semanalmente, cada semana sendo destinada a 

uma equipe de saúde da família. A unidade possui quatro equipes de saúde da 

família, e a visita é organizada conforme a necessidade dos usuários, referida pelos 

familiares ou pelos agentes de saúde.  

No momento em que comecei meu trabalho na UBS procurei organizar em 

uma agenda o planejamento das visitas domiciliares, priorizando sempre os casos 

mais graves. 

A visita domiciliar tem uma grande importância para os usuários e para a 

equipe de saúde que o acompanha. Diversos pacientes não apresentam 

possibilidade de ir até a UBS, principalmente por limitações físicas, dessa forma o 

paciente fica sem acompanhamento e a equipe de saúde da família sem saber como 

está a evolução do mesmo. 

Em diversos casos ao chegar ao domicílio do paciente encontramos uma 

precária situação, com o paciente apresentando sinais indicativos de internação 

hospitalar, como sinais de quadro séptico. Em muitas dessas situações, os familiares 

não tinham reconhecido a gravidade do caso e não planejavam levar o paciente para 

buscar atendimento. Nesses casos a visita domiciliar mudou o prognóstico do 

paciente, pois o mesmo já começou a ser manejado e encaminhado para receber o 

tratamento adequado.  

O acompanhamento domiciliar além de trazer benefício para o paciente 

também auxilia o médico e a equipe de saúde da família a ver a situação social do 
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paciente de forma mais explícita, assim como auxilia no planejamento terapêutico, 

pois se consegue entender a realidade a qual o paciente está exposto.  

Para que a visita domiciliar seja efetiva e cumpra o seu objetivo alguns pontos 

devem ser observados, é importante conhecer a estrutura familiar, assim como o 

domicílio e as condições sócio-econômicas. Devem-se observar fatores de risco 

para os pacientes e familiares e a partir deles procurar formas de alterá-los, procurar 

sempre orientar a família em relação a medidas de promoção de saúde, com 

incentivos para mudanças no estilo de vida. Outro aspecto importante é realizar um 

trabalho multidisciplinar com os profissionais da unidade, sempre levando os casos 

para a unidade e discuti-los com todos os profissionais, pois assim há uma visão 

ampla sobre o caso e maior sucesso em seu manejo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

5. REFLEXÃO CONCLUSIVA 

Ao chegar ao final das atividades do curso de especialização em saúde da 

família pude notar uma grande mudança em minha forma de pensar e de agir. 

Através dos conceitos apresentados, dos exercícios e dos casos clínicos, pude 

perceber muitos aspectos da minha unidade básica de saúde que antes não me 

chamavam atenção. Além disso, obtive uma grande atualização profissional, pois 

através do estudo das situações apresentadas nos casos clínicos, revi muitos 

assuntos que abordo no dia a dia, mas que há algum tempo eu mantinha as 

mesmas condutas, sem ter novas visões sobre o tema. 

Nos primeiros dias como médica em minha unidade de saúde básica, fui 

informada sobre a ocorrência de reuniões semanais com a presença de diversos 

profissionais da área da saúde. No início achei interessante a ideia das reuniões 

multidisciplinares, mas somente ao longo do curso de especialização entendi a 

importância dessas reuniões e o seu verdadeiro significado. Além disso, consegui 

participar de forma mais ativa nas reuniões, apresentando algumas visões sobre o 

paciente, as quais foram desenvolvidas durante o curso. 

Através do curso, percebi também alguns pontos que deveriam ser 

modificados em minha unidade básica, por exemplo, a importância de poder ter uma 

consulta com o paciente sem tempo pré-determinado, hoje cada consulta pode durar 

no máximo 15 minutos, muitas vezes nesse tempo fica difícil ouvir o paciente e 

abordá-lo de forma integral. 

Os fóruns foram de grande importância para o meu aprendizado, pois através 

dos mesmos pude conhecer a realidade de diversas outras cidades e perceber as 

diferenças em relação a minha unidade. Através da opinião dos colegas sobre os 

temas e da discussão sobre os mesmos pude aumentar meu conhecimento. 

A maioria das minhas consultas na unidade são relacionadas ao 

acompanhamento de doenças crônicas, principalmente hipertensão e diabetes 

mellitus. O curso de especialização abordou muito bem essas patologias e fez com 

que eu tivesse maior segurança para manejá-las. 
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Hoje, finalizando as atividades do curso, percebo como o mesmo foi 

importante para a minha atuação como médica da saúde da família e como me 

auxiliou nesse primeiro ano de atuação profissional. Com certeza, a minha forma de 

pensar mudou principalmente em relação à necessidade do paciente ser abordado 

de forma multiprofissional e da importância que temos na vida de nossos pacientes, 

não somente em aspectos patológicos, mas de forma integral. 
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Resumo 

O tabagismo é definido pela Organização Mundial da Saúde como doença de 

característica endêmica, passível de causar dependência física, psicológica e 

comportamental. A principal substância responsável por esse vício é a nicotina, 

presente no cigarro com mais 4.720 substâncias tóxicas que são inaladas a cada 

tragada. Atualmente, se observa em nosso município grande prevalência de 

tabagismo,assim como, comorbidades e mortes relacionadas a ele.Por apresentar-

se como doença crônica, o mesmo necessita ser abordado pelos profissionais de 

saúde e fazer parte da rotina de atendimento diária dos pacientes. Assim, nosso 

objetivo é construir e implementar uma forma de intervenção para reduzir o 

tabagismo no território da UBS Esplanada. Através da capacitação de profissionais 

da saúde e da conscientização aos tabagistas, grupos serão formados para 

encontros periódicos com ações que objetivem cessar o hábito de fumar. Além de 

auxiliar na cessação do tabagismo, objetiva-se um estilo de vida mais saudável por 

parte dos usuários, e a conscientização da comunidade sobre os malefícios do 

cigarro. 

 

Palavras-chave: Tabagismo. Tabaco.  Atenção Primária à Saúde. 
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1 Introdução 

Conforme dados da Organização Mundial da Saúde (WHO,2011) o tabagismo 

é a principal causa de morte evitável no mundo, pois é o responsável por 63% dos 

óbitos por doenças crônicas, não transmissíveis. Além de agravar patologias 

crônicas, o tabaco também é fator de risco para o surgimento de novas doenças, 

como tuberculose, infecções respiratórias, úlcera gastrintestinal, infertilidade, 

osteoporose, entre outras. 

Segundo dados do Instituto Nacional de Câncer, no Brasil ações realizadas 

com o objetivo de controle do tabagismo já salvaram 420 mil vidas. Ainda, segundo 

essas informações se o país não tivesse implantado estas ações, o percentual de 

fumantes seria de 31%, prevalência significativamente maior do que a relatada em 

2010 de 16,8% fumantes. Está previsto para o ano de 2050, com a continuidade dos 

projetos para controle do tabagismo, “10% dos brasileiros, acima de 18 anos, 

fumantes”, sendo que com a intensificação das ações, este percentual possa chegar 

a 6%. Entre os projetos com este intuito encontra-se: “o aumento dos impostos 

sobre os cigarros, maior vigilância na restrição de acesso aos produtos do tabaco 

por crianças e adolescentes e expansão da oferta do tratamento do fumante na rede 

SUS” (INCA,2012). 

O município de Caxias do Sul localiza-se na região nordeste do estado do Rio 

Grande do Sul. Segundo dados estatísticos do IBGE sua população em 2015 foi 

estimada de 474.853 habitantes com uma área aproximada de 1.652,308 km² (IBGE, 

2015). 

Caxias do Sul foi formada por imigrantes oriundos da Itália, os primeiros 

originados de Milão chegaram em Porto Alegre em 1875 e após, em pequenos 

grupos, foram transportados ao Campo dos Bugres, local onde hoje está localizada 

a cidade.Em 1884 Caxias recebeu o título de distrito sendo subordinada a São 

Sebastiao do Caí, em 1890 recebeu o título de vila e em 1910 foi elevada à 

categoria de cidade (PREFEITURA, 2016). 



 

23 

 

Caxias do Sul possui 48 unidades básicas de saúde (UBS), a UBS 

Esplanada, uma das maiores da cidade, possui quatro equipes de saúde da família e 

abrange aproximadamente 7 bairros. Um dos principais problemas de saúde dessa 

área está relacionado ao tabaco, pois há um número exacerbado de tabagistas na 

região.  

Ações de educação em saúde, comprovações científicas dos malefícios do 

tabaco entre outros fatores, alteraram a ótica da sociedade em relação ao cigarro. 

No início do uso do tabaco, o mesmo era considerado erva medicinal e usado 

inclusive para o tratamento de doenças respiratórias. Com o passar dos anos foi 

sendo considerado símbolo de elegância, jovialidade e liberdade. Nas últimas 

décadas, porém, essa imagem foi se alterando a medida que eram descobertos e 

divulgados os malefícios desse hábito, no Brasil por exemplo, o percentual de 

fumantes, de 18 anos ou mais, em 1989 era de 34,8%, e em 2013, para essa 

mesma faixa etária 14,7% (PNS, 2013). 

Muitos pacientes da UBS referem ter consciência dessa nova faceta do 

tabagismo e procuram a UBS pois desejam parar com o hábito, no entanto relatam 

que sozinhos não conseguem alcançar esse objetivo, necessitando portanto de 

acolhimento, apoio e acompanhamento para enfrentar essa jornada. 

Infelizmente, alguns pacientes ainda não possuem conhecimento sobre as 

consequências do tabagismo e necessitam, portanto, serem sensibilizados por meio 

de ações de educação em saúde, para entenderem os malefícios do tabagismo e 

serem estimulados a cessá-lo.  
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2 Problema 

Alta prevalência de tabagistas entre os usuários da Unidade Básica de Saúde 

Esplanada, com aumento da incidência das patologias relacionadas ao tabaco.  
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3 Justificativa 

O tabagismo por ser a maior causa de doença e morte evitável no mundo, 

deve ser abordado por todos profissionais da área da saúde, especialmente nas 

consultas médicas. 

O profissional de saúde pode atuar de modo significativo para auxiliar na 

redução da prevalência de tabagistas, um estudo mediu a taxa de abstinência do 

fumante que tenta parar sozinho (10,9%), comparado a quando recebe 

aconselhamento. Os resultados demonstraram que o tempo de aconselhamento 

está relacionado com maiores taxas de sucesso: aconselhamento menor que 3 

minutos – 13,4%, de 3 a 10 minutos 16%, e 22,1% se aconselhamento maior do que 

10 minutos (GORIN;HECK,2012).  

O tabagismo pode ser considerado como a maior medida de prevenção para 

se evitar mortes de origem cardiovascular, problema de saúde frequente em nossa 

UBS, assim como doenças respiratórias, bucais e outras patologias relacionadas ao 

tabaco.  

Baseado nesses dados e na importância da redução do tabagismo para a 

sociedade, surgiu a ideia de implementar um projeto na UBS Espanada com o 

objetivo de auxiliar os usuários a cessar esse hábito, e assim melhorar a sua 

qualidade de vida e diminuir os danos causados por essa droga. 
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4 Objetivos 

4.1 Objetivo geral 

Construir e implementar uma forma de intervenção para reduzir o tabagismo 

no território da UBS Esplanada, e com isso prevenir os agravos ocasionados pelo 

mesmo. 

4.2 Objetivo específico 

• Estruturar na UBS Esplanada um programa com vistas ao fim do tabagismo; 

• Disponibilizar medicamentos que auxiliem no processo da cessação do 

tabagismo aos pacientes que apresentem indicação de utilizá-los; 

• Promover educação da população sobre o tema; 

• Promover ações para envolver as famílias dos usuários com o objetivo de 

maior interação e apoio familiar; 

• Realizar ações interdisciplinares com o objetivo de apoio psicológico, 

incentivo para a realização de atividade física e orientação nutricional para os 

tabagistas. 

•   Capacitar as agentes comunitárias de saúde para reconhecer precocemente  e 

captar os usuários de tabaco.



 

27 

 

5       Revisão de Literatura 

 

5.1 ASPECTOS HISTÓRICOS DO TABACO 

A América é considerada o berço do tabaco, seu uso é datado de 1.000 a.C. 

por aborígines americanos que o utilizavam em cerimônias religiosas e rituais,para 

entrar em transe. Na época acreditavam que era uma erva mágica, sagrada, usada 

para a cura de todas as doenças (DENARC,2011). Com a descoberta das Américas 

pelos europeus, o tabaco foi levado para a Europa e então seu uso disseminou-se, 

gerando grande fonte de renda para os cofres públicos, dessa forma de planta 

mágica o tabaco se transformou em produto comercial (SOUZACRUZ, 2016).  

No Brasil colonial rapidamente o tabaco começou a se destacar, no século 

XVII já haviam taxações e legislação para a sua importação (NARDI,1985). A 

disseminação mundial do tabaco, fortaleceu-se anos após, a partir do século XIX 

com o início da atividade das indústrias fumageiras, assim, os cigarros começaram a 

ser produzidos em escala industrial. Através do uso de técnicas de marketing, como 

propagandas, o tabaco se associou a ideais de autoimagem como elegância, 

jovialidade, beleza e liberdade (SILVA, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte:http://memoriasoswaldohernand

ez.blogspot.com.br/2012/10/anuncio-

de-cigarros-na-decada-de-setenta.html 

Figura 2: Anúncio cigarro Kingston - 1977 Figura 1: Anúncio cigarro Hilton - 1970  

 

Fonte:http://memoriasoswaldohernandez.blogspot.com.br/2012/

10/anuncio-de-cigarros-na-decada-de-setenta.html 
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A partir da segunda década do século XX começou-se a investigar os 

malefícios do cigarro, em 1950, no auge do tabagismo, pela primeira vez estudos 

foram publicados demonstrando que o câncer de pulmão estava relacionado com o 

tabaco. No entanto mais 10 anos se passaram para que Doll e Hill a partir de novos 

trabalhos, conseguissem convencer de que realmente essa era a principal causa da 

neoplasia (ZAMBONI, 2002).  

5.2 ASPECTOS DO TABAGISMO NO BRASIL E NO MUNDO 

Através do processo de globalização, as indústrias concentraram suas filiais 

em países que possuem baixo custo de produção e elevado potencial para 

consumo. (BONATO, 2006).  

Devido ao impacto do tabagismo em nível mundial, em maio de 1999 na 52ª 

Assembleia Mundial da Saúde, os membros propuseram a elaboração do primeiro 

tratado internacional de saúde pública. Denominado de Convenção-Quadro para o 

Controle do Tabaco, o tratado objetiva a adoção global de estratégias para impedir a 

expansão do uso do tabaco e de suas consequências (WHO, 1998). Para incentivar 

a conscientização sobre os malefício do cigarro foram também instituídas algumas 

datas de maior relevância, como o Dia Mundial sem Tabaco, 31 de maio, e o Dia 

Nacional de Controle ao Tabaco, 29 de agosto (ROEDER, 2003). 

Segundo a Associação dos Plantadores de Fumo em Folha no Rio 

Grande do Sul, o Brasil é o segundo maior produtor de tabaco do mundo e o maior 

exportador de suas folhas (AFUBRE,2011), sendo a região Sul a maior produtora de 

fumo do país (AFUBRE, 2015). 

O Brasil há muitos anos tem investido em ações para reduzir o tabagismo no 

país, uma das mais conhecidas foi instituída em 2001, fabricantes ou importadores 

de tabaco são por lei obrigados a inserirem fotos acompanhadas de advertências em 

uma das faces da carteira de cigarros (figura 3) (INCA,2003). Estudo realizado pela 

DATAFOLHA com 2.216 tabagistas demonstrou que 73% dos entrevistados após 

verem as imagens nas embalagens desejaram parar de fumar (DATAFOLHA, 2002). 
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Fonte: 

http://www.tudosobrechapeco.net/index.php/desc_noticias/embalagens_de_cigarro_conteraeo_alerta_para_fuma

ntes 

 

Medidas relacionadas ao fumo em ambientes também foram tomadas, a partir 

de 1996 proibiu-se o fumo em recintos coletivos, privados ou públicos, exceto em 

locais específicos para fumantes. Outra medida importante foi a proibição de 

propaganda de produtos de tabaco em meios de comunicação (INCA,2003). 

5.3  TABAGISMO COMO DOENÇA 

Figura 3: Imagens de embalagens de cigarros  
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A principal substância do cigarros, a nicotina, ao ser inalada é capaz de 

produzir alterações no sistema nervoso central provocando alterações no 

comportamento e nas emoções, podendo gerar efeitos comparáveis ao uso de 

cocaína e opiáceos (ROSEMBERG, 2004).  

A dependência é proporcional ao tempo de uso, ou seja aumenta com o 

mesmo, a sua falta pode ocasionar sintomas de dependência no tabagista, tais 

como: alterações no sono, ansiedade, irritabilidade, alteração na atenção e 

concentração (MARQUES, ET AL. 2001). Devido a esses sintomas de dependência 

ocasionados pela nicotina, o tabagismo é considerado uma doença crônica 

possuindo inserção na Classificação Internacional de Doenças (CID 10) organizado 

pela Organização Mundial da Saúde (CARDOSO,2011).  

Conforme dados da Organização Mundial da Saúde, o tabagismo é a maior 

causa de morte evitável no mundo, por ser responsável por cerca de 63% dos óbitos 

relacionados às doenças crônicas, sendo em 85% dos casos por neoplasia de 

pulmão. Além disso, o tabaco também é fator de risco para diversas outras doenças, 

como infecções respiratórias, tuberculose, infertilidade e osteoporose (WHO, 2011). 

Acredita-se que no mundo, em média cinco milhões de pessoas morrem por 

ano devido ao tabaco. No Brasil, esta média é de 200 mil ao ano e estima-se que se 

esta tendência continuar, em 2030, 8 milhões de mortes ocorrerão em função do 

tabaco em nível mundial, sendo mais da metade em países de média e baixa renda 

(WHO, 2011). 

Além dos danos ocasionados nos tabagistas, o tabaco agride de forma 

passiva as pessoas que convivem com o fumante, pois a fumaça do cigarro, em 

média, possui três vezes mais nicotina e monóxido de carbono, além de 50 vezes 

mais compostos cancerígenos em relação ao inalado pelo tabagista. Os fumantes 

passivos expostos podem desenvolver doenças como infarto agudo do miocárdio, 

doença pulmonar obstrutiva crônica e câncer de pulmão (ROSEMBERG,2004).  
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O número de mortes ocasionadas pelo tabaco é maior do que a soma das 

mortes por problemas de saúde como alcoolismo, AIDS, acidentes de trânsito, 

homicídios e suicídios (WHO,2011). 
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6       Metodologia 

Trata-se de um estudo Clínico Intervencional, a partir da prática na Unidade 

Básica de Saúde Esplanada, na cidade de Caxias do Sul. O estudo tem como 

objetivo auxiliar os pacientes tabagistas a cessarem o hábito de fumar e a adquirir 

hábitos de vida mais saudáveis 

Para alcançar os objetivos anteriormente propostos, etapas foram 

desenvolvidas: 

Para estruturar a UBS para o início do programa, primeiramente deve-se 

capacitar os profissionais de saúde, assim como as agentes comunitárias. Através 

de reuniões, previamente agendadas, os funcionários serão conscientizados sobre 

os danos pelo uso do tabaco, e sobre como cada um pode fazer a diferença neste 

processo de combate ao tabagismo. 

Após, cada profissional de saúde deve orientar os pacientes sobre os 

malefícios do tabagismo e orientar sobre o projeto que será implantado. Os 

pacientes que mostrarem interesse em participar deverão ser encaminhados para 

recepção, para deixar seus nomes e contatos para participar do grupo. 

A partir de um número, em média, de 10 pessoas poderá ser iniciado o grupo, 

preferencialmente organizar os grupos por proximidade de faixa etária. 

Os grupos serão programados a partir de reuniões semanais no primeiro mês, 

quinzenais no próximo mês, e mensais por mais três meses, a partir de então 

encontros semestrais serão realizados. Um encontro será organizado com a família 

dos tabagistas na segunda semana do início do tratamento, para os mesmos 

receberem orientações de como ajudar o paciente neste momento.  

Paralelo aos grupos, atividades contra tabagismo serão realizadas na UBS, 

como criação de material informativo para os pacientes, rodas de conversas e ações 

antitabagismo na comunidade, em locais como igrejas, escolas e bares.  
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7       Cronograma 

 

Ações  Jun. 
2016 

Jul. 
2016 

Ago. 
2016 

Set. 
2016 

Out. 
2016 

Nov. 
2016 

Dez. 
2016 

Apresentação 
da proposta à 
equipe de 
saúde  

 
x 
 

      

Capacitação 
dos 
profissionais 
de saúde  

X X      

Inscrições 
dos usuários 
interessados 
em participar 
do grupo 

X X      

Realização 
do grupo anti-
tabagismo  

  x x x x x 

Encontro com 
a família dos 
tabagistas 
que 
participam do 
grupo 

  x     

Ações 
antitabagismo 
na 
comunidade 

  x x X X x 

Avaliação do 
projeto pela 
equipe 

      x 

 

8       Recursos necessários 

 Sala para a capacitação dos profissionais da saúde, realização dos grupos e 

reunião com a família dos pacientes. 

 Equipamento de multimídia; 

 Material informativo; 

 Profissionais: Médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, agentes comunitários, 

psicólogo, educador físico, nutricionista; 
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 Prontuários dos pacientes que participarem dos grupos; 

 Caneta; 

 Lista de presença a ser assinada nos dias de grupo; 

 Medicamentos que auxiliem a interrupção do tabagismo; 

 Lista de interessados em participar do grupo; 
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9       Resultados esperados 

 Capacitação dos profissionais de saúde 

 Conscientização da população sobre os malefícios do tabagismo 

 Compartilhamento de vivências e experiências durante a realização dos grupos 

 Construir os objetivos do tratamento para cada paciente de forma individual/coletiva 

 Aumentar a confiança dos pacientes mostrando que eles são capazes de parar de 

fumar 

 Aumentar a compreensão da família sobre as dificuldades enfrentadas pelos 

pacientes  

 Conscientizar os pacientes sobre a necessidade de hábitos de vida mais saudáveis 

 Alcançar o maior número possível de pacientes que consigam parar com o 

tabagismo 
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