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Programa de Controle do Tabagismo, buscaram ajuda para tornarem-se abstinentes do 

tabaco. Pessoas pelas quais tenho enorme respeito e lamento, profundamente, por elas 

terem sido, na sua grande maioria, furtadas de muitos dos seus direitos, tornando-as 
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doenças infecciosas e crônicas, aumentou o número de atendimentos de serviços e de 

equipamentos públicos, diminuiu magistralmente a mortalidade infantil e, 

principalmente, com as suas ações de promoção da saúde, possibilitou-nos a ampliação 

da expectativa de vida.  
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RESUMO 

 

 Estudo exploratório, qualitativo que privilegia e descreve o uso das práticas 

comunicacionais desenvolvidas nos grupos de controle do tabagismo presentes na 

relação estabelecida entre profissionais do Programa de Controle de Tabagismo e 

estagiários de Fonoaudiologia Institucional da UFF, na pesquisa para se aperfeiçoar o 

sistema público de saúde sob o olhar dos processos de comunicação no Sistema Único 

de Saúde (SUS). A partir da realização de entrevistas semiestruturadas com 

profissionais de saúde em torno de temas relativos aos processos de comunicação em 

saúde ligados a cessação do tabaco buscou-se vincular tais temáticas às estratégias 

desenvolvidas no estágio. A análise dos achados orientou-se pela perspectiva da análise 

temática. Como resultados destaca-se que na relação entre profissionais e estagiários são 

desenvolvidas diferentes práticas centradas na concepção do letramento em saúde e 

criação de instrumentos que tragam mudanças ao processo de trabalho da Equipe 

Multiprofissional. A partir disso, elaborou-se um plano de intervenção em que a 

Comunicação em Saúde é valorizada enquanto dispositivo de empoderamento dos 

atores envolvidos, ampliando o ato comunicativo nas atividades dos grupos de apoio 

tornando-o mais harmonioso, o que contribui para a melhoria na condução das sessões, 

na diminuição do número de recaídas ou na redução nos danos e doenças  relacionados 

ao tabagismo. 

  

Descritores: Formação em Saúde. Atenção Básica em Saúde. Apoio Institucional. 

Comunicação em Saúde. Tabagismo. 
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ABSTRACT 

 

An exploratory, qualitative study that privileges and describes the use of the 

communication practices developed in the smoking control groups present in the 

relationship established between professionals of the Smoking Control Program and 

UFF Institutional Speech Pathologists, in the research to improve the public health 

system under the eyes of the communication processes in the Unified Health System 

(SUS). Based on semi-structured interviews with health professionals about themes 

related to health communication processes related to cessation, the aim was to link these 

themes to the strategies developed during the internship. The analysis of the findings 

was guided by the thematic analysis perspective. As results, it is highlighted that in the 

relationship between professionals and trainees, different practices are developed 

focusing on the design of health literacy and the creation of tools that bring changes to 

the work process of the Multiprofessional Team. Based on this, an intervention plan was 

developed in which the Communication on Health is valued as a means of empowering 

the actors involved, expanding the communicative act in the activities of the support 

groups, making it more harmonious, which contributes to the improvement in 

conduction of sessions, reduction of relapse or reduction in tobacco-related illness and 

injury. 

 

Descriptors: Health Education. Basic Health Care. Institutional Support. Health 

Communication. Smoking. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

“Tristeza eu tenho porque muitas coisas que moram na minha alma não podem ser 

comunicadas. Por mais que eu diga, e explique, quem ouve não me entende.” 

(Rubem Alves) 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO  

No Brasil, pensar ações para garantir a saúde da população significou pensar a 

redemocratização do país e a constituição de um sistema de saúde inclusivo. No 

processo de criação do Sistema Único de Saúde (SUS) encontramos o conceito 

ampliado de saúde e a necessidade intrínseca de se criar políticas públicas para 

promovê-lo. 

Dentro deste contexto a Promoção da Saúde (PS) foi inserida oficialmente nas 

ações do Ministério da Saúde no ano de 1998. Assim, a partir de 2000 deu-se o início a 

um processo extenso de discussões que culminou com a publicação da Portaria nº 

687/2006 GM que institucionalizou a Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS).  

A Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS) destaca sete eixos 

considerados prioritários: 

 Alimentação Saudável 

 Prática Corporal/Atividade Física 

 Prevenção e Controle do Tabagismo 

 Redução da morbidade e mortalidade em decorrência do uso abusivo de 

álcool e outras drogas 

 Redução da morbidade e mortalidade por acidentes de trânsito 

 Prevenção da Violência e estímulo à Cultura de Paz 

 Promoção do Desenvolvimento Sustentável 

         De maneira geral, pode-se afirmar que a Promoção da Saúde é uma estratégia do 

setor saúde que propõe o desenvolvimento de ações num determinado território que 
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fortaleçam e ampliem a capacidade dos sujeitos em compreender, avaliar e utilizar as 

informações sobre saúde, visando a redução dos riscos e vulnerabilidades de adoecer e a 

busca pela melhoria de sua qualidade de vida (OMS, 2009). 

Deste modo, nas últimas décadas tornou-se indispensável um olhar mais integral 

ao cuidado com a saúde de forma que se reduza a vulnerabilidade ao adoecer e as 

chances de que esse adoecer seja produtor de incapacidades, de sofrimento crônico e de 

mortes prematuras. É dentro desse contexto que a Promoção da Saúde destaca nos eixos 

prioritários a “Prevenção e o Controle do Tabagismo”. 

Antes de se tornar um grande vilão para a saúde, responsável por muitas doenças 

e mortes, o uso do tabaco era um elemento importante nas comunidades indígenas que o 

utilizavam nos seus rituais religiosos, como inseticida nas lavouras, além de ser 

reconhecido por essa população pelas suas propriedades medicinais analgésicas, 

antissépticas, em forma de unguentos, no combate a piolhos e para lavagens intestinais. 

Levado pelos nossos colonizadores para a Europa, ele era cultivado nos jardins dos 

palácios reais e usado para o combate ao câncer. Passou a ser manufaturado a partir de 

1850 na Inglaterra e somente em 1920 passou a despertar suspeitas quanto aos seus 

malefícios devido a uma incidência maior de câncer de pulmão nas pessoas que 

fumavam.  Enfim, decorridos cinco séculos o tabaco deixou o seu status de planta 

medicinal e passou a ocupar o lugar de principal causa de morte prevenível e um dos 

maiores problemas de saúde pública no mundo (BALBANI; MONTOVANI, 2005).  

 Ao logo dos tempos o cigarro foi adentrando na cultura popular chegando ao 

ápice do seu consumo por volta da década de 60 do século passado. Nos Estados 

Unidos, por exemplo, ele era consumido por mais de 40% da população. Nas últimas 

décadas o nocivo hábito de fumar vem apresentando uma queda vertiginosa, 

principalmente, a partir das legislações que proíbem as propagandas, o aparecimento em 

filmes, o seu uso em locais fechados etc. 

 Apesar de haver na sociedade hoje, de modo geral, uma aversão ao cigarro, 

ainda há um significativo número de pessoas que apresentam dependência à nicotina 

existente na sua composição e, consequentemente, um número muito grande de 

adoecimentos e mortes causados pelo seu uso. 
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 Nesta direção surge o tratamento do tabagismo no Sistema Único de Saúde 

(SUS) regulamentado pela Portaria nº 1035/GM de 31 de maio de 2004. O INCA/MS 

coordena e executa, em âmbito Nacional, o Programa de Controle do Tabagismo (PCT) 

e suas ações são desenvolvidas em parceria com as três instâncias governamentais 

(federal, estadual e municipal).  

A partir das políticas públicas de enfrentamento à epidemia do tabagismo, existe 

atualmente uma grande parcela de fumantes que se mostra consciente dos males 

causados pelo uso do tabaco e têm o desejo de parar de fumar. 

 

1.2  O PROGRAMA DE CONTROLE DO TABAGISMO EM NOVA FRIBURGO  

 

Nova Friburgo é um munícipio pertencente à Região Serrana do Estado do Rio 

de Janeiro. Está localizado a 846 metros de altitude, com uma área territorial de 938,5 

Km² e uma população estimada para 2018 de 190.084 habitantes (BRASIL, 2017). 

 

 

Figura1 – Mapa do Estado do Rio de Janeiro 

Fonte: Plano de Gestão de Risco em Desastre em Saúde 2019/2021 

O Município está dividido em oito distritos cobertos pela rede assistencial da 

saúde, todos com ofertas de serviços para atendimentos das demandas pertinentes às 
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características das especificidades das Unidades da Atenção Básica, das Estratégias de 

Saúde da Família, dos Hospitais (geral e maternidade) e da Policlínica. 

 

 

Figura 2 – Divisão Política do Município de Nova Friburgo 

Fonte: Plano de Gestão de Risco em Desastre em Saúde 2019/2021. 

Conforme as figuras expostas abaixo, pode se observar que na totalidade dos 

oito distritos existem 25 Unidades de Saúde. 
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Figura 3 – Distribuição das Unidades de Saúde do Município de Nova Friburgo 
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Figura 4 – Relação nominal das Unidades de Saúde do Município de Nova Friburgo 

Fonte: Plano de Gestão de Risco de Desastre de Saúde 2019/2021 

Dentre essas, no momento, existem 14 unidades entre Estratégias de Saúde da 

Família, Unidades Básicas de Saúde, Policlínica de Saúde e um Hospital que oferecem 

o tratamento para quem quer deixar de fumar. 

 

 

 

 

 

Unidades de Saúde 

1 – Amparo 

2 - Boa Esperança (Sub Posto) 

3 - CAISMCA Tunney Kassuga – Olaria 

          4 - Campo do Coelho 

5 – Centenário 

          6 - Conselheiro Paulino 

7 – Cordoeira 

8 - Hospital Maternidade Mário Dutra/ Centro 

9 - Hospital Municipal Raul Sertã / Centro 

10 – Lumiar 

          11 - Nova Suíça 

12 - Olaria I - ESF/Xingú 

13 - Olaria II - ESF Espírito Santo 

14 - Olaria III – ESF Amarelinho 

15 - Policlínica Silvio H. Braune / Centro 

16 - Rio Bonito de Cima 

          17 – Riograndina 

18 - São Geraldo 

          19 - São Lourenço 

20 - São Pedro da Serra 

21 – Stucky 

          22 - UPA / Conselheiro 

23 - Vargem Alta 

24 – Varginha 

25 - CAPS II, CAPS AD e CAPSi 
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Figura 5 – Distribuição de Unidades de Saúde com o PMCT 

Pode-se então afirmar que 56% das Unidades possuem profissionais capacitados 

para oferecer o tratamento do controle do tabagismo, o que representa uma abrangência 

bem significativa. Contudo, existe ainda o desafio de ampliação desses serviços, 

principalmente, para alguns distritos localizados na zona rural que não possuem a oferta 

do tratamento devido a falta de profissionais capacitados para desenvolver o Programa 

nestas regiões. 

Nas Unidades de Saúde que ofertam o tratamento, os grupos são coordenados 

pelos seguintes profissionais: médico, psicólogo, dentista, enfermeiro, fisioterapeuta e 

fonoaudiólogo. Todos esses profissionais foram devidamente capacitados para executar 

as ações preconizadas pelo Ministério da Saúde. Além das ações diretas relacionadas ao 

tratamento, são realizadas ações preventivas em parceria com o Programa Saúde na 

Escola (PSE). Dentro dessa ótica da promoção da saúde são implementadas ações 

educativas que buscam prevenir a iniciação de jovens e contribuir para a redução da 
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prevalência de fumantes e a consequente morbimortalidade relacionada ao consumo do 

tabaco.   

Especificamente no Município de Nova Friburgo, a Vigilância Sanitária iniciou 

as suas atividades de orientação e fiscalização dos Ambientes Livres do Tabaco em 

2009. Em 11 de setembro deste mesmo ano, graças às ações iniciadas pela Vigilância 

Sanitária, foi instalada a Lei Municipal nº 3782 que pôs em vigor as normas de proteção 

à saúde proibindo o consumo de qualquer produto fumígeno em ambientes fechados de 

uso coletivo públicos ou privados.  

No ano seguinte, nos dias 08 e 09 de abril, aconteceu o Curso de Abordagem 

Intensiva do Fumante para a Cessação do Tabagismo oferecido pelo Ministério da 

Saúde, Secretaria Estadual e Municipal de Saúde com o objetivo de implementar o 

Programa de Controle do Tabagismo no município de Nova Friburgo.   

Em maio de 2010, com profissionais devidamente capacitados, o Programa 

Municipal de Controle do Tabagismo teve início em 6 Unidades de Saúde. 

 

 

1.3 MOTIVAÇÕES DA PESQUISA 

 

Essa pesquisa nasceu da minha atuação no Programa Municipal de Controle do 

Tabagismo como coordenador de grupos de tratamento e como coordenador do 

Programa, pertencente a Subsecretaria de Vigilância em Saúde, vinculada a Secretaria 

de Saúde, implantado nas Unidades de Saúde em maio de 2010. 

  Sou psicólogo há 20 anos numa policlínica no Município de Nova Friburgo – 

RJ. Uma atuação que, inicialmente, acontecia de forma isolada no acompanhamento 

psicoterápico de pacientes adultos e que, posteriormente, com a implantação do 

Programa nas Unidades de Saúde, passou acontecer dentro da composição da equipe 

multiprofissional criada para desenvolver o trabalho de Controle do Tabagismo no 

Município. 
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Sempre me interessei pela saúde pública e pelo trabalho realizado em equipe. 

Então, compor uma equipe multiprofissional de um Programa voltado aos cuidados dos 

usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) foi um momento de grande satisfação. 

Naquele momento foi uma vivência muito enriquecedora que me provocou alguns 

questionamentos. 

 Estes questionamentos surgiram do modo como diferentes profissionais 

utilizam-se de formas tão diversificadas de produzir o comunicar em saúde. Nesse caso 

em particular do Programa, os atos comunicativos apresentam uma especificidade, pois 

se trata da condução de grupos de apoio para os dependentes do tabaco em parceria com 

outro profissional de formação diferente e, mais especificamente, atuando na 

preceptoria de estudantes de fonoaudiologia do estágio institucional no seu componente 

da saúde coletiva.   

Considerando a minha vivência e aprendizados, tenho percebido sérias 

dificuldades na condução das ações propostas pelo Programa Nacional de Controle do 

Tabagismo (PNCT), dentre elas destaco: 

1) Falta de uma formação dos profissionais para atuar em grupos 

terapêuticos e particularmente o de Controle do Tabagismo, pois a capacitação e o 

material de apoio não são suficientes para dar conta de todas as questões que surgem no 

encontro sistematizado com os usuários. 

2) Implicação do profissional diante das questões trazidas pelo usuário está 

muito além do protocolo. 

Outras dificuldades surgem diante da aproximação que acontece, há quatro anos, 

com a presença de estagiários de fonoaudiologia da UFF. Esses estagiários chegaram a 

nossa Unidade de Saúde após celebração de um Convênio de cooperação acadêmica e 

institucional entre o Município de Nova Friburgo-RJ e a Universidade Federal 

Fluminense (ANEXO A). Trata-se, então, de um Estágio Obrigatório em 

Fonoaudiologia Institucional (componente Saúde Coletiva), cuja prática em campo tem 

como norteadores os conceitos de cogestão e apoio institucional. 

A aproximação dos acadêmicos de fonoaudiologia com os profissionais da 

equipe multidisciplinar do Programa de Controle do Tabagismo apresenta-se de forma 
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amistosa. Entretanto, traz algumas indagações aos envolvidos. De um lado temos os 

trabalhadores do Sistema Único de Saúde (SUS) que apresentam um grande 

engajamento ao Programa, mas que também já demonstram algum tipo de sofrimento 

profissional causado pelo engessamento do protocolo, da normatização do tratamento, 

do baixo salário, da baixa porcentagem de fumantes que conseguem parar de fumar e da 

falta de uma formação continuada. Do outro lado, vindo ao nosso encontro, temos os 

estagiários que trazem a proposta de cogestão e apoio institucional com possibilidades 

de novas intervenções e outros olhares sobre o fenômeno do tabagismo. 

Esse encontro carrega consigo indagações necessárias e comuns quando se 

experimenta algo novo. Entre outras coisas, aos profissionais as indagações de maior 

destaque dizem respeito ao papel de preceptoria e aos estagiários e supervisor torna-se, 

imprescindível, discutir a interface ensino/serviço. Assim, o desafio desse encontro é 

tornar essas indagações e incômodos em produção de saúde aos atores envolvidos nessa 

trama.  

Em meio aos mais diversos questionamentos imbricados nessa trama, o título 

dessa dissertação, “Comunicação: dispositivo a serviço da ressignificação dos processos 

de trabalho em grupos de controle do tabagismo”, apresenta o recorte feito com a 

intenção de se pesquisar o tema “comunicação em saúde” como suporte para se pensar 

essa relação estabelecida entre os preceptores e os estagiários e as suas consequências 

no processo de trabalho junto aos usuários do Programa de Controle do Tabagismo. 

 

 

1.4 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

Assim sendo, essa dissertação iniciou-se com a “Introdução”, considerada como 

o primeiro capítulo, em que se buscou fazer uma contextualização do tema do 

tabagismo e do nascimento das motivações para a realização da pesquisa. Os demais 

capítulos ficaram organizados da seguinte forma:  
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 O segundo capítulo considera em linhas gerais os impactos e desafios do 

Programa de Controle do Tabagismo desde a sua criação. 

  O terceiro capítulo se dedicada ao desenvolvimento do tema 

“Comunicação em Saúde” no Brasil. 

  O quarto capítulo trata da questão da comunicação em saúde na sua 

ligação estreita com o Programa Nacional de Controle do Tabagismo. 

  O quinto capítulo é dedicado aos estagiários, traz alguns 

questionamentos da formação em saúde mostrando a interface Ensino e 

Serviço. 

  O sexto capítulo destaca a perguntada geradora, o objetivo geral e os 

seus objetivos específicos da pesquisa. 

 O sétimo capítulo descreve todo o itinerário da investigação, nele são 

apresentados o delineamento da pesquisa, os participantes, o local de 

coleta dos dados, o instrumento utilizado, os cuidados éticos, os 

procedimentos de coleta de dados e a organização e análise dos dados.  

 O oitavo capítulo contempla os resultados da pesquisa em que se buscou 

dar conta dos objetivos específicos e da discussão dos seus resultados 

ancorados segundo o entendimento dos estudos anteriores e dos 

referenciais teóricos utilizados.  

 E no nono capítulo são feitas as considerações finais.  

 O capítulo dez foi reservado para a devida apresentação do Produto. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA  

 

 

2.1 IMPACTOS E DESAFIOS DO PROGRAMA DE CONTROLE DO 

TABAGISMO 

 

“Procura a satisfação de veres morrer os teus vícios antes de ti”. 

Sêneca 

 

Pensar a Comunicação dentro do trabalho desenvolvido no Programa de 

Controle do Tabagismo é de enorme relevância, pois o tabagismo é reconhecido 

como a primeira causa evitável de adoecimento e mortes no mundo. Os efeitos 

nocivos do tabaco já haviam sido considerados no século XVIII e XIX, mas 

somente a partir da segunda metade do século XX, na década de 1960, que 

começaram a surgir estudos que comprovavam os seus malefícios. Na década de 

1970, estudos de metanálise puderam afirmar, com evidências científicas, que o 

tabaco pode causar mais de 50 doenças: cânceres, doenças isquêmicas coronarianas, 

acidente vascular encefálico, doenças vasculares periféricas e doenças respiratórias 

como asma e doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC). Além disso, o câncer de 

pulmão foi atestado como doença causada pelo tabagismo passivo, deixando claro 

que todas as pessoas expostas à fumaça do tabaco podem desenvolver algumas das 

doenças relacionadas ao mesmo (ARAÚJO, 2012). 

          Além dos riscos para os fumantes, as pesquisas rapidamente 

acumularam evidências, a partir da década de 80, de que o tabagismo passivo é causa de 

doenças, inclusive câncer de pulmão e infarto, em não fumantes; de que os filhos de 

pais fumantes, quando comparados aos filhos de não fumantes, apresentam maior 

frequência de infecções e outros problemas respiratórios e taxas ligeiramente menores 

de aumento da função pulmonar à medida que o pulmão amadurece; e que a simples 

separação, de fumante e não fumante, num mesmo espaço pode reduzir, mas não 
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eliminar, a exposição de não fumantes à poluição tabagística ambiental (ACHUTTI; 

MENEZES, 2001). 

 Outras pesquisas corroboram essa afirmação de que essa doença afeta também 

as pessoas que não fumam, mas que convivem com fumantes, principalmente as 

crianças que são as maiores vítimas. Fumar durante a gravidez traz sérios riscos para a 

saúde da mulher e do feto. Abortos espontâneos, nascimentos prematuros, bebês de 

baixo peso, mortes fetais e de recém-nascidos, complicações com a placenta e 

sangramento, ocorrem mais frequentemente quando a grávida fuma (EDWARDS; 

SIMS-JONES, 1996). 

           A nicotina, principal droga presente no cigarro, causa dependência física, 

química e psicológica, interferindo no organismo e no comportamento dos usuários. Ela 

é uma droga que atua como estimulante no Sistema Nervoso Central (SNC) fazendo 

uma maior liberação de dopamina no núcleo accumbens que é uma parte da via de 

recompensa. Contudo, as suas consequências incluem efeitos destrutivos em vários 

tecidos, como doenças pulmonares, alterações celulares que predispõem às neoplasias 

malignas, assim como alterações cardíacas e vasculares. Por isso, a necessidade de 

investir em ações para apoiar as pessoas a deixarem de fumar é cada vez mais evidente. 

(GOYATA et al., 2014); (CHAVES et al., 2006).  

           Dados do Instituto Nacional do Câncer (INCA) informam que o tabagismo é uma 

doença epidêmica que se desenvolve a partir da dependência química à nicotina. Ela é 

uma das 4700 substâncias tóxicas presentes na fumaça do cigarro. A nicotina, também, 

é encontrada em outras formas de uso do tabaco, como charuto, cachimbo, rapé, 

narguilé e cigarro eletrônico (BRASIL, 2007). 

       O tabagismo, antes visto como estilo de vida, passou a ser reconhecido como um 

importante fator de adoecimento. A partir de 1992 a Organização Mundial da Saúde 

(OMS), na sua 10ª Classificação Internacional de Doenças, catalogou o tabagismo como 

uma desordem mental e de comportamento em razão da síndrome da dependência à 

nicotina (CID F 17.2) (CAETANO, 1993). 

         Mediante a crescente epidemia do tabagismo em todo o mundo, em 2003 

aconteceu o primeiro tratado mundial de saúde pública, a Convenção Quadro da OMS 

para o Controle do Tabaco (CQCT/OMS) como fruto de grande esforço que mobilizou a 
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participação de 192 países Membros da Assembleia Mundial de Saúde.  No seu artigo 

3º CQCT/OMS traz o seu principal objetivo que é proteger as gerações presentes e 

futuras das devastadoras consequências sanitárias, sociais, ambientais e econômicas 

geradas pelo consumo e pela exposição à fumaça do tabaco. A partir da sua aprovação, 

recomendações e prescrições foram adotadas com o intuito de promover ambientes 

livres do tabaco, prevenir a iniciação, majorar os preços do cigarro, oferecer o 

tratamento para os fumantes, advertir sobre os riscos, ou seja, foram assumidas medidas 

intersetoriais desde as advertências sanitárias entre outras políticas de combate ao 

tabagismo (ARAÚJO, 2012). 

        O Tabagismo é, também, considerado como um dos principais fatores de risco para 

as doenças crônicas não transmissíveis (DCNT). As DCNT constituem-se num grave 

problema de saúde pública, pois, segundo o Ministério da Saúde, elas representam 72% 

das mortes anuais, matam mais de 36 milhões de pessoas por ano, atingindo 

principalmente a população abaixo de 60 anos dos países em desenvolvimento. Entre as 

DCNT que mais matam, as cardiovasculares ocupam o primeiro lugar, seguidas de 

câncer, doenças pulmonares obstrutivas crônicas e diabetes (WHO, 2012).  

Dentro dessa perspectiva o tema da campanha do Dia Mundial Sem Tabaco de 2018 

abordou o impacto que o tabaco tem sobre a saúde cardiovascular de pessoas em todo o 

mundo – “Tabagismo e Doenças Cardíacas” (BRASIL, 2018). 
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Figura 6- Número de pessoas que adoecem por causas atribuíveis ao tabaco, IECS,2017        

Fonte: Pinto M et al, 2017  

            

                 Pinto et al (2017) evidenciam  números preocupantes de adoecimentos, 

óbitos e custos com assistência médica ocasionados pelo tabagismo. Anualmente, no 

Brasil, são registrados 477 mil internações, 35 mil óbitos por infarto e doenças 

cardíacas, 59 mil hospitalizações, 11 mil mortes por AVC. Esses dados, somados aos 

pacientes fumantes e portadores de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) e 

diversos tipos de câncer, resultam em valores que chegam a 56 bilhões em custo anual 

com assistência médica e por custos de perda de produtividade associados ao tabagismo.  

             A criação do Programa Nacional de Controle do Tabagismo (PNCT) ocorreu no 

final da década de 1980 numa articulação entre o Ministério da Saúde e o Instituto 

Nacional do Câncer. Dentro da ótica da promoção da saúde, o Programa tem como seu 

principal objetivo a redução da prevalência de fumantes e a consequente 

morbimortalidade relacionada ao consumo do tabaco. Para tal, são implementadas ações 
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educativas, de comunicação, de atenção à saúde e apoio e cumprimento de medidas 

legislativas e econômicas. Todas essas ações buscam prevenir a iniciação de jovens e de 

adolescentes no tabagismo, proteger a população da exposição à fumaça ambiental do 

tabaco, reduzir os danos sociais, ambientais e individuais causados pelos produtos 

derivados do tabaco e, principalmente, promover a cessação do tabagismo (BRASIL, 

2012). 

               A partir da publicação da Portaria SAS/MS 442/2004, foi preconizado pelo 

Ministério da Saúde que os grupos de apoio utilizem a abordagem cognitivo-

comportamental associada à farmacoterapia. O tratamento da dependência do fumo é 

oferecido pelo Sistema Único de Saúde (SUS) mediante um programa coordenado pelo 

Instituto Nacional do Câncer (INCA) e organiza-se a partir de: 4 sessões semanais 

estruturadas no 1º mês, 2 sessões quinzenais no 2º mês, 1 sessão mensal até completar 1 

ano. Este Programa adota como modelo de intervenção a busca de mudança de crenças 

e comportamentos, que teve o seu acesso ampliado com a inclusão da oferta do serviço 

na rede de Atenção Básica (BRASIL, 2001; 2004). 

A técnica da Abordagem Cognitivo-Comportamental é um modelo de 

intervenção centrado na mudança de crenças e comportamentos que levam um 

indivíduo a lidar melhor com determinadas situações que, no caso específico do 

tabagismo, objetiva a detecção de situações de risco que podem levar o paciente a 

fumar, visando não apenas a cessação do tabagismo como, também, a prevenção de 

recaída (BRASIL, 2001). 

O tratamento associado à farmacoterapia se faz necessário devido ao seu papel 

que é o de minimizar os sintomas da síndrome de abstinência à nicotina. Os sintomas 

mais encontrados na síndrome da abstinência são: irritabilidade, inquietação, sonolência 

ou insônia, tristeza, ansiedade, constipação, dificuldade de concentração, tonteira e 

fissura. A presença concomitante de alguns desses sintomas faz com que muitos 

pacientes não consigam deixar o cigarro. Assim, a utilização de medicamentos 

nicotínicos, ou não nicotínicos, serão administrados àqueles pacientes que, 

obrigatoriamente, participem dos grupos de abordagem intensiva e que apresentem, 
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principalmente, as seguintes características: fumantes com escore do Teste de 

Fagerström igual ou maior que 5, fumantes que fumam, no mínimo, 10 cigarros por dia. 

O Ministério da Saúde disponibiliza o tratamento medicamentoso para o 

tabagismo na rede SUS. Atualmente, são disponibilizados aqueles medicamentos 

considerados de Terapia de Reposição da Nicotina (TRN), nas formas de adesivo 

transdérmico, goma de mascar e pastilha, permitindo um aumento considerável na taxa 

de cessação do tabaco. O outro medicamento ofertado é o cloridrato de Bupropiona. 

Trata-se de um antidepressivo atípico que tem a sua indicação para aqueles pacientes 

que já tenham feito tentativas de cessação do tabaco com uso da Terapia de Reposição 

de Nicotina sem sucesso e que não apresentem contraindicações ao seu uso (BRASIL, 

2001).   

    O Brasil tem apresentado um declínio muito significativo na prevalência do 

tabagismo nas últimas décadas, principalmente a partir da criação do PNCT. Contudo, 

ainda há neste processo diferentes desafios que devem ser enfrentados 

intersetorialmente para a consolidação da redução do consumo do tabaco e de seu 

impacto. 

              A Comissão Nacional para Implementação da Convenção-Quadro para o 

Controle do Tabaco e de seus Protocolos (CONICQ) registrou no final de 2006 um total 

de 198 unidades de saúde do SUS ofertando o tratamento para cessação de fumar em 76 

municípios. Até junho de 2009 já haviam sido registradas 923 unidades de saúde do 

SUS que ofereciam este tipo de tratamento em 358 municípios. Em junho de 2010 

somavam 1.594 unidades de saúde num território que abrangia 715 municípios. Os 

resultados da Pesquisa Especial de Tabagismo (PETab) do Ministério da Saúde/IBGE 

mostraram que neste mesmo ano o número total de ex-fumantes era de 26 milhões, 

confirmando a queda da prevalência de usuários do tabaco e sugerindo, dessa forma, a 

grande importância do Programa Nacional de Controle do Tabagismo. Contudo, os 

dados também registram a existência de 24,6 milhões de fumantes que necessitam de 

cuidados (BRASIL, 2010). 
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             Os dados mais atuais fornecidos pelo Instituto Nacional do Câncer apresentam 

o seguinte panorama no período compreendido entre 2005 e 2013: 

Figura 7: Tratamento dos fumantes no Sistema Único de Saúde de 2005 a 2013  

Fonte: Dados fornecidos pelo Instituto Nacional do Câncer  

 

            Sabe-se que o controle do tabaco nasceu no Brasil no setor da saúde a partir do 

reconhecimento das doenças tabaco-relacionadas, contudo deve-se reconhecer que se 

trata de um tema multifacetado o que acarreta, como grande desafio, a participação de 

outros setores na construção de políticas públicas, principalmente, com os setores 

relacionados à economia e à agricultura. Tais políticas públicas devem levar em conta a 

expansão de medidas legislativas, econômicas, regulatórias e educacionais que 

privilegiem as necessidades sanitárias em consonância com as diretrizes do SUS num 

ato de enfrentamento dos interesses da indústria do tabaco.  

 Szklo e Cavalcante (2018) registram que as ações educativas devem ser 

reforçadas assim como o cumprimento das leis antitabaco já existentes no Brasil. Esses 

autores revelam nos seus estudos que tem havido um aumento da prevalência de 

fumantes entre os jovens o que expressa que as políticas implementadas no país nas 

últimas décadas de controle do tabagismo objetivando reduzir a iniciação ao fumo ainda 
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apresentam falhas. Como exemplos são citados o não cumprimento da Lei 9.294/1996 

que proíbe a venda de qualquer produto derivado do tabaco para menores de 18 anos e 

da Lei 7.212/2010 que determina que a comercialização de cigarros deva ser feita 

somente em maços fechados com 20 unidades.  

 A Convenção- Quadro da OMS para o Controle do Tabagismo reforça a 

proibição da venda de produtos derivados do tabaco para menores de idade no seu artigo 

16 acrescentando as seguintes medidas: 

 - exigir que o comprador apresente prova da maioridade;  

 - proibir que os produtos de tabaco à venda estejam diretamente acessíveis aos 

consumidores, como em prateleiras de supermercado; 

 - proibir a venda de doces, brinquedos ou qualquer outro objeto ou alimento com o 

formato de produtos de tabaco; 

 - proibir a distribuição gratuita de produtos de tabaco; 

 - proibir a venda avulsa de cigarros ou em embalagens com poucas unidades, que são 

mais acessíveis a crianças e adolescentes (BRASIL, 2011?)  

Pode-se inferir que a violação dessas leis tem contribuído para a evolução do 

tabagismo entre os jovens no Brasil e que são necessárias medidas para efetivação da 

legislação já criada. 

Considera-se necessário salientar a importância dos Programas de Controle do 

Tabagismo, tendo em vista os dados da literatura que corroboram a efetividade desse 

Programa para cessação do tabagismo. Apesar disso, também é visto que ao completar 6 

meses de tratamento, 70% dos pacientes estão em situação de recaída, atingindo  cerca 

de 80% daqueles que iniciaram o tratamento há um ano (FIORE et al, 1994). 

A estruturação padrão do Programa (1 ano= 4 reuniões estruturadas, 2 reuniões 

quinzenais e 10 reuniões mensais, totalizando 16 reuniões) não permite a continuidade 

do apoio que é oferecido nos grupos quando este se reúne, uma vez que, após o primeiro 

mês, as reuniões ocorrem em intervalos de espaços maiores (duas semanas), até atingir 



 

33 
 

 

 
 
 

as mensais (intervalos de quatro semanas), que é o momento em que mais se observa 

esvaziamento das reuniões. 

Os determinantes que aumentam as chances do paciente recair também devem 

ser levados em conta, uma vez que a maioria deles (estado emocional, pressão social e 

conflitos interpessoais) são situações que estão presentes na vida do paciente 

constantemente. Em contrapartida, quando as reuniões se tornam mensais, o 

afastamento do usuário do grupo pode intensificar essas questões determinantes da 

recaída e colocá-lo em situação de risco para voltar a fumar. 

Peixoto et al (2007) identificam que existem várias possibilidades de se alcançar 

a cessação do tabagismo, a saber: restrições sociais ao fumo, determinação de 

abandonar o tabagismo, apoio recebido, campanhas de esclarecimento, informações 

sobre os malefícios do cigarro, utilização de estratégias e benefícios relacionados ao 

parar de fumar. Dentre essas possibilidades elencadas, eles destacam que a motivação 

para a cessação do tabagismo não reside apenas dentro do indivíduo, mas abrange um 

contexto interpessoal. Deste modo, esses autores afirmam que a participação em grupos 

de ajuda torna-se fundamental, pois esse instrumento permite que os integrantes que 

estão passando pelo mesmo problema, pelas mesmas dificuldades possam compartilhá-

las e assim receber dos seus pares e dos profissionais saídas que oportunizem o reforço 

da vontade para abandonar o cigarro.  

Echer e Barreto (2008) fortalecem essa ideia ao afirmarem que a determinação 

do fumante de querer parar de fumar, aliada ao apoio dos grupos e de segmentos da 

sociedade são os fatores que auxiliam de forma significativa o processo de abandono do 

tabagismo. 

Dada a importância do tratamento em grupo para a cessação do tabagismo, no 

que diz respeito aos fatores emocionais desse processo (Costa et al, 2006), considera-se, 

então,  que um trabalho continuado e progressivo de apoio e escuta são indispensáveis 

ao sucesso para o indivíduo que quer parar de fumar. 
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2.2 Considerações sobre Comunicação em Saúde   

            “Comunicação é a arte de ser entendido”. 

Peter Ustinov 

  

 A comunicação deve ser entendida como uma coisa que está muito além de 

apenas divulgar informações. Etimologicamente, a palavra comunicação nasce do latim 

communicare que traz o significado de “tornar comum”, assim a prática em 

comunicação deve trazer consigo a ideia de algo que envolve uma troca e, por isso, 

implica em negociações e manejo de emoções. 

A comunicação em saúde surge no Brasil como normatizadora de hábitos de 

higiene da população através de materiais campanhistas e publicitários em saúde, ou 

seja, buscava-se ter controle da população pela disciplina de práticas sanitárias 

saudáveis (SILVA; ROCHA, 2013). 

A propaganda e a educação passaram a ser utilizadas como estratégias para o 

enfrentamento das epidemias a partir da década de 1920 com a criação do Departamento 

de Nacional de Saúde Pública (DNSP). O Serviço Nacional de Educação Sanitária 

(SNES) foi implantado no governo de Getúlio Vargas, na década de 40, com o objetivo 

de tornar públicas as informações sobre doenças e métodos de prevenção. Ainda com 

Getúlio Vargas houve uma grande produção de materiais de informação e educação em 

saúde que determinavam costumes e práticas em saúde. A comunicação em saúde, nesse 

período, ficou caracterizada, portanto, pela sua articulação com a Educação dentro de 

uma cultura informativo-publicitária que deixava as instituições governamentais num 

lugar apenas de produção e emissão de informações em saúde. Somente com o 

surgimento das Conferências Nacionais de Saúde (CNS), na década de 80, foi possível 

um olhar que vislumbrava a necessidade de ampliação dos canais de comunicação em 

saúde (ARAÚJO, 2007).  

Em todas as demais CNS o tema Comunicação em Saúde esteve presente com a 

ideia de democratização dos meios de comunicação reafirmando o seu caráter publico e 
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a melhoria da regulação democrática das redes de internet, televisão, rádio e jornais; 

mas a grande maioria dos enfoques dados ao tema nas últimas Conferências seguiu a 

diretriz da informatização dos dados no fluxo de informações em detrimento da 

construção, de fato, de um modelo de comunicação participativa no SUS. 

 Em abril de 2017 aconteceu a 1ª Conferência Nacional Livre de Comunicação e 

Saúde realizada pelo Conselho Nacional de Saúde (CNS) com o tema “Discutir a 

democratização do acesso da população às informações sobre saúde", em que se 

objetivou disputar a narrativa sobre o direito à saúde abrindo a discussão com a 

sociedade sobre a necessidade de se defender o SUS, de não tratar a saúde como 

mercadoria. Aqui a comunicação adquiriu a vertente de estratégia de saúde tornando-se 

central para a formação de uma consciência sanitária em que a sua apropriação elevará a 

capacidade do Controle Social contribuindo, desta maneira, para o crescimento e 

aprimoramento do SUS (BRASIL, 2017). 

  Até este momento, é possível perceber que a comunicação em saúde apresenta-

se ineficaz quando, por exemplo, se ouve de trabalhadores do SUS que muitos pacientes 

não melhoram o seu estado de saúde porque não seguem as prescrições médicas, mas, 

esses mesmos trabalhadores, não conseguem por sua vez perceber que os projetos 

terapêuticos recomendados não fazem sentido para o paciente e que esse, muitas vezes, 

não consegue nem mesmo entender a caligrafia do autor da prescrição.   

        Teixeira e Cyrino (2003) registram que, ainda hoje, a comunicação é utilizada 

apenas como ferramenta para promoção de mudanças de comportamento que tragam 

hábitos mais saudáveis e para organizar processos de trabalho. Ele reafirma que o setor 

saúde deveria utilizar-se da comunicação como instrumento para tornar o SUS público e 

transparente abrindo a possibilidade de uma relação dialógica, de empoderamento da 

sociedade tornando-a protagonista das suas transformações.   

A comunicação esteve presente, também, na Declaração de Alma-Ata, em 1978, 

na ocasião da Conferência Internacional Sobre Cuidados Primários de Saúde, aonde 

diversos autores vêm propondo definições sobre a Atenção Primária à Saúde (APS) ou 

Atenção Básica em Saúde (ABS) que devem constituir a base dos sistemas nacionais de 

saúde por ser a melhor estratégia para produzir melhorias sustentáveis e maior equidade 
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no estado de saúde da população, o que exige uma comunicação em rede com setores 

sociais e econômicos, além do setor saúde (SILVA JUNIOR; MASCARENHAS, 2004). 

A organização dos processos de trabalho na Atenção Básica em Saúde (ABS), 

orientados por tais pressupostos, emergem como a possibilidade de efetivação de um 

conjunto de valores e estratégias operativas que garantem o direito a saúde, a partir de 

um conjunto de princípios – responsabilidade governamental, sustentabilidade, 

intersetorialidade, participação social, integralidade e territorialização, trabalho em 

equipe, entendidos como um conjunto indissociável de elementos estruturantes – 

atributos – do sistema de serviços de saúde, para atingir a capacidade de resolver 

problemas de saúde, tendo por referência a responsabilidade Sanitária que tenham a seu 

encargo o cuidado à saúde de um conjunto de pessoas que vivem em um mesmo 

território (SANTOS; ANDRADE, 2011). 

A comunicação em saúde deve ser valorizada, pois a sua presença, nestes 

espaços de produção da saúde, de diferentes formações profissionais, assim como um 

alto grau de articulação entre profissionais é essencial, de forma que não só as ações 

sejam compartilhadas, mas também que se produzam processos interdisciplinares no 

qual, progressivamente, os núcleos de competência profissionais específicos vão 

enriquecendo o campo comum de competências ampliando assim a capacidade de 

cuidado de toda a equipe (SILVA JUNIOR; MASCARENHAS, 2004); (SILVA 

JUNIOR; ALVES, 2007).  

Segundo Starfield et al (2001) a organização dos processos de cuidado na 

Atenção Básica em Saúde necessitam da presença de três características, chamadas 

atributos derivados que qualificam as suas ações: 

1) a primeira indica que a saúde deve ser centrada na família (orientação 

familiar): na avaliação das necessidades individuais, para a atenção 

integral, deve-se considerar o contexto familiar e seu potencial de 

cuidado e, também, de ameaça à saúde, incluindo o uso de ferramentas 

de abordagem familiar;  

2) a segunda busca uma constante aproximação com o reconhecimento, 

por parte do serviço de saúde, das necessidades em saúde através de 

dados epidemiológicos e do contato direto com a comunidade; sua 
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relação com ela, assim como o planejamento e a avaliação conjunta 

dos serviços e por último; 

3)  a necessidade de adaptação do provedor (equipe e profissionais de 

saúde) às características culturais especiais da população para facilitar 

a relação e a comunicação com a mesma. 

            A partir destes três atributos e considerando que no SUS, o princípio da 

universalidade definiu que a saúde é direito de todos e os processos de comunicação da 

saúde não se dissociam dessa noção de direito, deve-se considerar a relevância dos 

contextos de produção da saúde como lugares de interlocução que são permeados por 

contextos textuais, intertextuais, existenciais e situacionais uma vez que eles podem 

afetar profundamente a comunicação para a efetivação da produção do cuidado 

(ARAÚJO; CARDOSO, 2007). 

 Em alguns dos seus estudos Pitta (2000; 2006) destaca que o Planejamento 

Estratégico Situacional é de fundamental importância por ser um instrumento da 

comunicação que vai organizar o planejamento em saúde e dar voz aos atores 

envolvidos.  

Cabe esclarecer nesse momento que o uso do termo situacional, segundo a visão 

de planejamento proposta por Carlos Matus (1996), diz respeito àquelas situações 

assimétricas sobre a realidade e que pressupõe não apenas “respostas diferentes a 

perguntas iguais, mas respostas diferentes a perguntas diferentes, e que para um mesmo 

problema, há diferentes valores e chaves de interpretação possíveis”.  

  Pitta (2000; 2006) ainda afirma que um diagnóstico feito através do diálogo e 

troca de ideias em que os discursos, a produção de sentidos, a argumentação e a análise 

das situações sejam considerados prioritários permite o exercício da cidadania, da 

liberdade de expressão e da democracia. O processo comunicacional auxilia na 

construção das ações e intervenções harmonizáveis com as necessidades diagnosticadas 

e demandadas coletivamente. 

       As práticas discursivas no campo da saúde são atravessadas por diferentes atos que 

buscam legitimação num determinado território da comunicação, portanto estão 

referidas aos contextos de sua produção, são essencialmente permeadas por redes 
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produtivas de sentido, valores, modelos explicativos, metodologias de intervenção, 

como também agentes e seus núcleos de saber profissional, espaços de prática, 

instâncias de formação que se exercem e buscam legitimação num determinado campo 

de relações dominado por regras, anônimas, históricas que definem as condições da 

função anunciativa (BOURDIEU, 1996); (FOUCAULT, 1986). 

A produção destas práticas discursivas depende de um conjunto de relações 

simbólicas entre locutores, da importância dos seus capitais de autoridade, que não se 

resume ao seu capital linguístico, da capacidade de se fazer escutar, num processo 

constante de imposição de aceitabilidades, de quem acumula e tem o direito de falar 

sobre determinado tema onde tais práticas descrevem, prescrevem, produzem ou 

reforçam “simbolicamente a tendência sistemática para privilegiar certos aspectos do 

real e ignorar outros”, constituindo-se num importante instrumento teórico para os 

interessados em investigar o poder simbólico constituído pelas palavras, sua eficácia 

simbólica na construção da realidade (BOURDIEU, 1997). 

 A linguagem é o elemento mediatizador entre o homem e a natureza e dos 

homens entre si. Assim, Bakhtin toma como um dos fundamentos do seu pensamento a 

ideia de natureza social, dialógica da linguagem. Ao elaborar a sua teoria, ele traz como 

principal proposta a visão contrária àquela do ouvinte passivo na comunicação. Para ele 

toda a compreensão da fala é de natureza ativamente responsiva o que faz estabelecer, 

então, relações dialógicas que são o sentido próprio da comunicação: 

Por sua natureza, a palavra é social. A palavra não é uma coisa, mas o meio 

eternamente móvel, eternamente mutante da comunicação social. A palavra nunca 

tende a uma só consciência, uma só voz. A vida da palavra consiste em passar de boca 

em boca, de um contexto ao outro, de um coletivo social ao outro, de uma geração a 

outra geração. Com isso, a palavra não se esquece de seu caminho e não pode se 

liberar plenamente daqueles contextos concretos cuja parte havia formado. Cada 

membro de um coletivo de falantes encontra a palavra não como a palavra neutra da 

língua, livre de intenções, sem ser povoada de outras vozes (...) não se recebe a 

palavra a não ser de uma voz alheia e plena de voz alheia ( BAKHTIN, 1929, p, 95 apud 

BUBNOVA, 2011, P. 271). 
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No estudo sobre a teoria da ação comunicativa de J. Habermas , Oliveira (2011) 

destaca que esse autor trabalha em cima da visão de que é no mundo da vida que os 

processos comunicativos, intermediados por símbolos, se  estabelecem. É através da 

linguagem que as interações e relações sociais serão capazes de provocar os processos 

de mudança.  A ação comunicativa, a partir de um processo problematizador, permite a 

construção da autonomia individual e coletiva. Na interação entre os sujeitos, via o 

entendimento, coordenam-se as suas ações.  

 Chamo ação comunicativa àquela forma de interação social em que os planos 

de ação dos diversos atores ficam coordenados pelo intercâmbio de atos 

comunicativos, fazendo, para isso, uma utilização da linguagem (ou das 

correspondentes manifestações extras verbais) orientada ao entendimento. Na 

medida em que a comunicação serve ao entendimento (e não só ao exercício das 

influências recíprocas), pode adotar para as interações o papel de um 

mecanismo de coordenação da ação e com isso fazer possível a ação 

comunicativa (Habermas, 1987, p. 418 apud OLIVEIRA, 2011 p. 274) 

 

A produção de acordos discursivos, que podem ser rediscutidos e redefinidos, é 

capaz de produzir uma maior proximidade social (em suas diferentes dimensões) entre o 

profissional e o usuário que se traduz em ganho de compreensão das interações 

linguísticas que acontecem em diferentes contextos organizacionais nos quais a 

interação ocorre (ADAM; HERZLICH, 2001). 

Esta assimetria de posições e de poderes, no processo de interlocução, cujo 

desdobramento seria a sedimentação de uma relação de autoridade, incontornavelmente 

em favor do profissional de saúde, a despeito de algumas variações, representa uma 

vantagem estratégica às suas funções específicas que lhe proporcionam elementos 

materiais, além de credenciais legais (BOLTANSKI, 2004). 

          A partir desta leitura, entende-se que os sujeitos do discurso que, neste caso, são 

representados pelos profissionais de Saúde, usuários e familiares estabelecem uma 

ligação recíproca através de uma tessitura que pode ser chamada de comunicação e, para 

que seja bem executada devem-se observar questões imprescindíveis, tais como a 
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dialogia empregada, a construção dos enunciados, a diversidade de gêneros do discurso 

e a polifonia resultante deste processo de encontros (CORREA; RIBEIRO, 2012). 

            Dentro dessa perspectiva, o processo de trabalho deve ser conduzido através do 

diálogo, da reflexão e da articulação dos saberes possibilitando o surgimento de um ser 

humano capaz de compreender, de ser autônomo, crítico, livre e transformador da sua 

realidade (ACEVEDO et al, 2009).  

             Além da dimensão verbal do processo comunicativo, é preciso atentar para a 

dimensão não verbal caracterizada por gestos e posturas que muitas vezes são expressas 

sem que haja consciência do que se está emitindo, pois elas carregam como qualidades 

distintivas fundamentais as atitudes de sensibilidade, aceitação e empatia entre os 

envolvidos, proporcionando o estabelecimento de relações terapêuticas entre 

trabalhadores e usuários (BRAGA; SILVA, 2007). 

           Tais relações assumem importante papel na manutenção da saúde, na prevenção 

contra a doença e como facilitador da convalescença, tendo como principal 

característica o apoio social que se estabelece na reciprocidade do auxílio (informação 

falada ou não e/ou auxílio material) entre os envolvidos, resultando em efeitos 

emocionais e/ou comportamentais positivos (VALLA, 1999). 

              Vários são os fatores que influenciam a qualidade de um processo 

comunicacional no campo da saúde, como as condições psicológicas, físicas, 

emocionais e fisiológicas, as diferenças culturais e singularidades das pessoas, além da 

habilidade e competência dos profissionais envolvidos. Para se afirmar que, de fato, 

ocorreu uma comunicação é necessário que a mensagem seja clara e que existam 

empatia, confiança e envolvimento emocional que possam tornar, assim, o receptor apto 

para ouvir (FIRMINO; CARVALHO, 2007). 

 Araújo (2009) afirma que planejar o desenvolvimento e o treinamento de 

habilidades comunicacionais é fundamental para o processo de tomada de decisão, mas 

deixa claro haver a necessidade de que esse planejamento esteja alicerçado por políticas 

de Educação Profissional.   

 Donato e Gomes (2010) acrescentam o quão é necessária a inclusão do estudo da 

Comunicação na formação dos profissionais de saúde. As autoras alertam para o fato de 
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que a Saúde Pública é de responsabilidade não apenas dos profissionais da saúde, mas 

de toda a sociedade (governo, instituição e entidades da sociedade civil) e afirmam 

ainda que novas concepções da prevenção e da promoção dos valores da saúde serão 

possíveis a partir de um eixo estruturador das políticas públicas entre os setores da 

educação e da comunicação.  

            A comunicação deve ser vista como uma prática capaz de subverter relações de 

poder cristalizadas e ser instrumento de luta pelo direito à saúde dentro de uma 

concepção que ultrapasse aquelas centradas na doença, nos aspectos biológicos que não 

privilegiam o diálogo e o interesse pelas condições de vida da população (CARDOSO; 

ROCHA, 2018). 

          Nessa lógica, Deslandes (2009) destaca a necessidade de se construir uma política 

de Comunicação em Saúde em que as relações de poder e as produções de sentido sejam 

consideradas para permitir o surgimento de espaços efetivos de fala para o usuário. 

 Percebe-se que muitos avanços ocorreram nos últimos anos, pois segundo 

Aguiar et al (2014) a comunicação tem sido muito mais valorizada na formação 

profissional de saúde, onde se pode constatar que as relações entre profissionais e 

pacientes têm sido estabelecidas dentro de uma concepção mais humanizada de atenção 

à saúde e, principalmente, caracterizada por aspectos menos autoritários e mais 

dialógicos. Da mesma forma como no contexto das DCN que priorizam a escuta e o 

reconhecimento do „outro‟ como sendo fundamentais nesse processo. 

          A comunicação em saúde pode ser compreendida, portanto, como um processo 

sistemático de Letramento em Saúde que representam movimentos de construção de 

habilidades cognitivas e sociais que determinam a motivação e a capacidade dos 

indivíduos de ter acesso, compreender, utilizar e criticar, como forma de promover e 

manter uma boa saúde, constituindo-se como elemento fundamental para o 

empoderamento da população (IOM, 2009); (WHCA, 2010); (MARINS-REIS; 

SANTOS, 2012). 
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2.3  COMUNICAÇÃO COMO INSTRUMENTO DE RESSIGNIFICAÇÃO NO PNCT 

“Não me ajeito com os padres, os críticos e os canudinhos de refresco: não há nada que 

substitua o sabor da comunicação direta.” 

Mario Quintana 

    

          O tema comunicação no PNCT tem sido explorado apenas no seu nível judicial 

quando cria leis que proíbem o uso do tabaco em locais fechados, através das 

advertências gráficas de saúde em todas as embalagens de tabaco e no sentido de impor 

proibições abrangentes à publicidade, promoção e patrocínio do tabaco. 

          Não existe no PNCT uma abordagem sobre a comunicação que considere 

aspectos que possam favorecer um modo de operar que possibilite ao trabalhador do 

SUS um ato comunicativo que se aproxime do usuário de uma forma mais dialógica, 

mais democrática e que, de fato, produza arranjos mais potentes para a vida. 

  Merhy (1997) alerta para a ideia de que a conexão entre os atores envolvidos 

no processo de produção da saúde (usuários, gestores, profissionais)  acontece em 

ato, no encontro que traz consigo o inesperado e em que se faz presente, muitas 

vezes, o conflito de interesses. Este conflito de interesses pode estar relacionado ao 

fato, por exemplo, de um profissional da saúde não estar intencionado no cuidar ou 

do usuário não estar, de fato, querendo ser cuidado, gerando assim antagonismos e 

contradições nesse encontro.  

            Num estudo sobre a atuação do PNCT perante as recidivas, Campos e Gomide 

(2015) enfatizam que o tabagismo relaciona-se sobremaneira ao comportamento social. 

É importante que o usuário do PNCT tenha acesso a um serviço que proponha caminhos 

de comunicação em rede adequados a esse comportamento social. Isso facilitaria a 

adesão ao Programa e, consequentemente, poderia auxiliar no controle dos casos. A 

identificação dessas redes no PNCT e seus componentes possibilitaria sugerir 

alterações, ou indicar falhas visando uma maior eficiência do programa e à diminuição 
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de novos adeptos, uma vez que o estabelecimento insuficiente da rede de atendimento 

do PNCT pode ser também corresponsável pelo atual cenário. Daí a necessidade de se 

rever as perspectivas do Programa tendo a análise das redes sociais como instrumento 

que oportuniza olhar a comunicação pelo viés dos processos e relacionamentos. 

          As doenças, de modo geral, são compreendidas como um processo individual, 

mas que é construído socialmente. Assim, se faz necessário uma maior atenção aos 

elementos comunicativos para que, de fato, aconteça o cuidado à saúde. Teixeira 

(1996) considera que nas redes de saúde os processos comunicacionais são 

fundamentais, para isso é necessário entender a rede não como um conjunto de 

serviços, mas como uma maneira de funcionar aonde a comunicação vai acontecer 

nos encontros entre trabalhadores, usuários e gestores.  

           A proposta do PNCT, nesse sentido, favorece esses encontros, pois os 

trabalhadores envolvidos na composição das equipes são de formações diversas 

(médicos, psicólogos, fonoaudiólogos, dentistas, fisioterapeutas, enfermeiros etc.) e 

os usuários recebem o acompanhamento em grupo. 

 No cenário dessa pesquisa, além da equipe multiprofissional composta por 

um médico pneumologista, um fonoaudiólogo e um cirurgião-dentista e dos grupos 

de usuários, temos a presença dos estagiários de fonoaudiologia.  Esse arranjo traz 

consequências salutares ao processo de trabalho, pois permite deste modo, o 

surgimento de um cuidado mais humanizado e integral na busca pelo protagonismo 

dos usuários, ou seja, possibilita o aumento de uma maior adesão ao tratamento e 

corresponsabilização no processo do cuidado. Esse modo de operar traz aos 

usuários e aos trabalhadores a capacidade de ampliação das suas potencialidades e 

competência para reinventar as suas vidas. 
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2.4 INTERFACE: O DIÁLOGO DO ENSINO COM O SERVIÇO E OS SEUS 

PRESSUPOSTOS 

“Se você falar com um homem numa linguagem que ele compreende, isso entra na cabeça dele. 

Se você falar com ele em sua própria linguagem, você atinge seu coração.”  

Nelson Mandela. 

 

As Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN), no seu artigo 5º, mantêm em quase 

todos os cursos da área de saúde as mesmas recomendações em cada uma das suas 

diretrizes destacando a importância de uma observação mais atenta aos currículos 

quanto as necessidades sociais da saúde, com ênfase no SUS. 

 Isto traz uma grande provocação ao professor que precisa desconstruir a rigidez 

da sua formação fragmentada ampliando o diálogo para outras áreas do conhecimento. 

Devem, então, as Instituições de Ensino Superior romper com as amarras do modelo de 

ensino fragmentado, medicalizado, individualizado e que reforça o tecnicismo. 

 O artigo terceiro das diretrizes curriculares, referente ao perfil do egresso 

formando, diz, de modo consensual, da necessidade de uma formação generalista, 

humanista e crítica. Ações em conjunto entre os Ministérios da Educação e Saúde 

poderão facilitar mudanças na graduação dos cursos de Saúde. 

 O Ministério da Saúde já vem implementando propostas de aproximação da 

comunidade acadêmica aos cenários do SUS. Tais propostas vislumbram a existência de 

profissionais capacitados para atuar na integralidade da atenção em saúde e em equipe 

(ROSSONI; LAMPERT, 2004). 

 Deve-se reconhecer que o conhecimento técnico é fundamental para a produção 

na integralidade, entretanto fazem-se necessários que seu uso seja cauteloso e que se 

tenha a consciência que a formação profissional pautada apenas na técnica será 

deficitária por não permitir aos novos profissionais uma compreensão ampliada que leve 

em conta os aspectos culturais, dos sistemas e das relações. (GONZÁLEZ; ALMEIDA, 

2010). 
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As Diretrizes Curriculares Nacionais afirmam, ainda, que deve ser possibilitado 

o contato dos discentes dos cursos de saúde com a atenção básica o mais cedo possível e 

que essa prática deve estar próxima da sociedade, da realidade das pessoas assistidas. 

Essa afirmativa é corroborada por Costa et al. (2012)  que destacam o quão importante é 

para a prática  dos estudantes ter acesso aos diversos cenários que os coloquem em 

contato mais próximo com as reais necessidades da população e que essa ação traz, 

como consequências, a possibilidade de uma maior interação da teoria e prática e 

posicionamento crítico frente aos mais variados problemas enfrentados pelas 

comunidades. Os currículos das escolas de formação em saúde devem trazer nos seus 

objetivos a superação dos modelos tradicionais de formação e a inclusão dos espaços 

produtores de cuidado e seus contextos socioculturais. 

Especificamente com relação ao Curso de Fonoaudiologia, o Conselho Nacional 

de Educação/Câmara de Educação Superior (CNE/CES) traz na sua resolução nº 5, de 

19 de fevereiro de 2002, a seguinte prerrogativa no seu Art. 4, inciso I: 

  

I - Atenção à saúde: os profissionais de saúde, dentro de seu âmbito profissional, 

devem estar aptos a desenvolver ações de prevenção, promoção, proteção e reabilitação 

da saúde, tanto em nível individual quanto coletivo. Cada profissional deve assegurar 

que sua prática seja realizada de forma integrada e contínua com as demais instâncias do 

sistema de saúde, sendo capaz de pensar criticamente, de analisar os problemas da 

sociedade e de procurar soluções para os mesmos. Os profissionais devem realizar seus 

serviços dentro dos mais altos padrões de qualidade e dos princípios da ética/bioética, 

tendo em conta que a responsabilidade da atenção à saúde não se encerra com o ato 

técnico, mas sim, com a resolução do problema de saúde, tanto em nível individual 

como coletivo ( BRASIL,2002). 

 Sobre a atuação da fonoaudiologia na Saúde Coletiva, a resolução Conselho 

Federal de Fonoaudiologia n°320,17 de fevereiro de 2006, diz que a Saúde Coletiva é 

um campo da Fonoaudiologia voltado a construir estratégias de planejamento e gestão 

em saúde, com vistas a intervir nas políticas públicas, bem como atuar na atenção a 
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saúde, nas esferas de promoção, prevenção, educação e intervenção, a partir do 

diagnóstico de grupos populacionais. 

Os saberes que sustentam as práticas do fonoaudiólogo na área de Saúde 

Coletiva devem ser capazes de: Efetuar diagnóstico de grupos populacionais com base 

em estudos epidemiológicos, que contribuam na construção de indicadores de saúde e 

de identificação das necessidades da população, de ações no campo fonoaudiológico, 

bem como situacionais buscando identificar os elementos sanitários, assistenciais, 

ambientais, geopolíticos e culturais de território locais que compõem os processos de 

Saúde/Doença; Planejar, coordenar e gerenciar programas, campanhas e ações 

articuladas interdisciplinar e intersetorialmente; Definir e utilizar metodologias de 

avaliação e acompanhamento dos padrões de qualidade e o impacto das ações 

fonoaudiológicas e interdisciplinares desenvolvidas no contexto coletivo; e por ultimo 

planejar, coordenar, gerenciar e assessorar políticas públicas ligadas à saúde e à 

educação, bem como as ações de Vigilância à Saúde (GURGUEIRA, 2010). 

 No cenário dessa pesquisa, diferentemente das políticas educacionais da 

saúde que ainda não apresentam, de fato, uma orientação integradora e não 

possibilitam ao aluno a satisfação na aquisição do conhecimento, no trabalho 

coletivo e na responsabilidade social do profissional (CARVALHO; CECCIM, 

2009), essa aproximação do Ensino com o Serviço traz uma vivência muito 

produtiva, gerando espaços de criatividade, pois a atuação desses alunos em 

formação, com as suas várias propostas de novas estratégias, têm facilitado que 

elementos comunicativos, com vistas a uma escuta mais cuidadosa e integral do 

outro, sejam colocados em prática.  

A atuação desses estagiários junto ao Serviço tem seguido as premissas da 

Política Nacional de Humanização (PNH) que se apresenta como a única política do 

Ministério da Saúde (MS) a manter, desde 2003 até agora, uma execução, discurso 

e formulação teórica em relação ao conceito de apoio institucional.  

 A Política Nacional de Humanização (PNH) na apresentação do documento 

com o título de “A Humanização como Eixo Norteador das Práticas de Atenção e 
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Gestão em todas as Instâncias do SUS” elencou as seguintes diretrizes  (BRASIL, 

2004): 

1- Valorização da dimensão subjetiva e social em todas as práticas de 

atenção e gestão, fortalecendo/estimulando processos integradores e 

promotores de compromissos/responsabilização; 

2- Estímulo a processos de compromisso com a produção em saúde e com a 

produção de sujeitos; 

3- Fortalecimento de trabalho em equipe multiprofissional, estimulando a 

transdisciplinaridade e a grupalidade; 

4- Atuação em rede com alta conectividade, de modo cooperativo e 

solidário, em conformidade com as diretrizes do SUS; 

5- Utilização da informação, da comunicação, da Educação Permanente e 

do espaço da gestão na construção de autonomia e protagonismo de 

sujeitos e coletivos. 

Seguindo os passos da PNH na sua quarta edição do seu documento base 

(BRASIL, 2008), apresentamos a definição de Apoio Institucional através da qual 

embasamos o modus operandi desses estagiários:  

 Temos entendido que a função do apoio é a chave para a instauração de processos 

de mudança em grupos e organizações, porque o objeto de trabalho do apoiador é, 

sobretudo, o processo de trabalho de coletivos que se organizam para produzir, em nosso 

caso, saúde. A diretriz do apoio institucional é a democracia institucional e a autonomia 

dos sujeitos. Assim sendo, o apoiador deve estar sempre inserido em movimentos 

coletivos, ajudando na análise da instituição, buscando novos modos de operar e produzir 

das organizações. É, portanto, em uma região limítrofe entre a clínica e a política, entre o 

cuidado e a gestão – lá onde estes domínios se interferem mutuamente – que a função de 

apoio institucional trabalha no sentido da transversalidade das práticas e dos saberes no 

interior das organizações. (p. 52-3). 

 

  Entendemos, dessa maneira, a equipe multiprofissional do Programa de 

Controle do Tabagismo como um grupo (organização) cuja função do apoiador está 

voltada para o processo de trabalho desse coletivo na busca de produção de saúde.        

O Apoio Institucional, como uma metodologia articulada aos princípios e 

diretrizes da PNH, se faz presente e traz atravessamentos positivos ao processo de 
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trabalho da equipe. É neste sentido que os estagiários de fonoaudiologia 

institucional, no seu componente da Saúde Coletiva, têm trazido para o Serviço, 

dentro da perspectiva específica relacionada à comunicação em saúde, uma 

contribuição extremamente significativa para a melhoria da produção 

comunicacional e, consequentemente, para a produção da saúde. 

Sabe-se que em qualquer processo educativo há uma escolha de determinada 

pedagogia que irá permitir o aprendizado e, consequentemente, trazer mudanças de 

comportamento seja no nível individual ou de um coletivo. Por isso, é importante 

salientar que todo esse trabalho que vem sendo realizado, entre os profissionais da 

equipe multiprofissional dos grupos de controle do tabagismo da Policlínica e os 

estagiários de fonoaudiologia da UFF, encontra-se balizado na Pedagogia da 

Problematização. 

 Na concepção da Pedagogia da Problematização espera-se um aumento na 

capacidade do aluno para que, em determinadas situações, ele possa observar a 

realidade imediata, detectar os recursos disponíveis, identificar os problemas que 

possam dificultar a utilização desses recursos, criar tecnologias para a utilização 

apropriada desses recursos, e encontrar maneiras de organização para efetivação de 

todo esse processo do trabalho, ou seja, espera-se através dessa Pedagogia que se 

possa a partir dos problemas reais, apresentados em determinados contextos, buscar 

soluções que sejam inovadoras e criativas.  

Pode-se perceber nessa concepção de ensino, dentre outras coisas, a 

existência de uma participação muito mais ativa do aluno que necessita estar mais  

vigilante a realidade formulando perguntas e expressando as suas opiniões sobre os 

objetos observados; a eliminação, ou pelo uma significativa redução, das diferenças 

de status entre professor e aluno; um maior entrosamento entre os atores envolvidos 

despertando para a cooperação na busca de soluções mais eficazes para problemas 

comuns do grupo (BORDENAVE, 1989).   

 A partir dessas concepções, a presença desses estudantes no cenário dos 

grupos de controle do tabagismo possibilitou a incrementação de várias práticas. 

Dentre essas inovações surgiram as centradas na concepção do letramento em saúde, a 
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criação de instrumentos como aplicação do “Apgar Familiar”, observação da realização 

do protocolo pela Equipe Multiprofissional, tabulação dos dados levantados 

(Anamnese) para facilitar a observação das informações cotidianas dos usuários de cada 

grupo; elaboração de tabela dos dados dos pacientes em tratamento com intuito de 

proporcionar uma maior praticidade aos profissionais para acessar informações 

essenciais de cada usuário; registro das narrativas dos usuários e repasse aos 

profissionais; envio de mensagens, via SMS, para os participantes reafirmando as datas 

dos encontros, na busca da diminuição da evasão; utilização das informações recolhidas 

nas 4 primeiras sessões para definição do perfil de cada grupo e utilização destas numa 

dinâmica que envolve o resgate e a valorização das falas de cada usuário, além de meios 

gráficos (cartazes), audiovisuais (reprodução de vídeos) entre outras formas de arte 

(música e poesia). 

 A atuação dos estagiários de fonoaudiologia junto à equipe no Serviço, com 

propostas de uso de diversas estratégias, amplia o poder da comunicação em saúde nas 

atividades dos grupos terapêuticos, que apesar dos protocolos e aprisionamentos de 

metodologias de condução desses grupos de apoio, vislumbra um possível encontro 

criativo entre profissionais e usuários, num espaço de reflexão sobre a liberdade de 

escolha na produção da saúde.  
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3 PERGUNTA GERADORA 

“Perder-se também é caminho.” 

Clarice Lispector 

 

Diante deste cenário de aproximações e da necessidade de se buscar caminhos 

para que se possa construir um trabalho que traga transformações no processo de 

trabalho e formação a partir do encontro desses atores, nos perguntamos: 

Quais as possíveis transformações, ligadas aos diferentes atos comunicativos, 

podem ser evidenciadas nos processos de trabalho dos profissionais do Programa de 

Controle do Tabagismo, do Município de Nova Friburgo-RJ, na sua relação com o apoio 

recebido pelo Estágio de Fonoaudiologia Institucional em Saúde Coletiva da UFF? 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

Identificar as práticas comunicacionais estabelecidas na relação entre os 

trabalhadores do SUS e estagiários de fonoaudiologia de uma Universidade Pública 

no espaço de uma policlínica de um município da região serrana do Estado do Rio 

de Janeiro, na busca de aperfeiçoar o sistema público de saúde sob o olhar da 

comunicação no SUS naquilo que diz respeito às mudanças no processo de trabalho 

junto aos usuários do Programa de Controle do Tabagismo.  

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Realizar um diagnóstico da percepção e incorporação dos novos processos discursivos 

(comunicacionais) pelos profissionais do Programa; 
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- Identificar as implicações que as diferentes propostas de apoio desenvolvidas 

conjuntamente com Estágio de Fonoaudiologia Institucional da UFF têm produzido nos 

processos de trabalho da equipe; 

 - Elaborar um plano de intervenção que valorize a Comunicação em Saúde enquanto 

dispositivo de empoderamento
1
 dos atores envolvidos (profissionais, estagiários e 

supervisores) que contribua para a melhoria na condução das sessões realizadas com os 

usuários participantes dos grupos de controle do tabagismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 

1
 De acordo com Kleba (2009), entende-se por empoderamento a possibilidade da emancipação 

de indivíduos e grupos, com aumento da autonomia e liberdade, respeito recíproco e apoio 

mútuo, construção de estruturas decisórias participativas, configuradas a partir da articulação 

em rede com outras pessoas e organizações com a utilização de oportunidades de apoio externo, 

mediação de capacidades associativas e projetos que promovem ações conjuntas. 
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4 O ITINERÁRIO DA INVESTIGAÇÃO 

 

“...que a importância de uma coisa não se mede com fita métrica nem com balanças nem 

barômetros etc. Que a importância de uma coisa há que ser medida pelo encantamento que a 

coisa produza em nós.” 

 Manoel de Barros 

  

 

4.1 DELINEAMENTO 

  O presente estudo, por se tratar de um estudo intervencionista e exploratório 

adotando uma perspectiva qualitativa, de caráter empírico analítico, privilegiou a 

utilização de material discursivo ou outras formas de linguagem e suas questões 

condutoras cuja natureza não admite uma resposta numérica em termos de valores 

absolutos, razões, proporções ou frequências de distribuição (MINAYO, 2007). 

Sendo assim, o mesmo se organizou a partir dos seguintes movimentos: 

 Realização de um levantamento bibliográfico para revisão da literatura existente 

sobre o objeto deste projeto, consultando banco de dados de revistas científicas, 

tais como Medical Literature Analysis and Retrieval System Online( Medline), 

Scientific Electronic Library Online (Scielo),  Literatura Latino-americana e do 

Caribe em Ciências da Saúde (Lilacs), conforme descritores previamente 

definidos: Sistema Único de Saúde, Atenção Básica, Processo de Trabalho, 

Comunicação em Saúde, Tabagismo. 
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 Realização de entrevistas semiestruturadas com uma amostra não probabilística 

e intencional2 composta pelos Profissionais de Saúde (Fonoaudióloga, Cirurgiã 

Dentista, Médico Pneumologista) que compõem a Equipe multiprofissional 

responsável pelo Programa de Controle de Tabagismo da Unidade de Saúde e 

que acolhe estagiários de Fonoaudiologia Institucional (Componente Saúde 

Coletiva) (TRIVIÑOS, 1987); (GIL, 1991); (BONI; QUARESMA, 2005). 

A necessidade de adaptação do provedor (equipe e profissionais de saúde) às 

características culturais especiais da população para facilitar a relação e a 

comunicação com a mesma. 

 

 

4.2 LOCAL DE COLETA DOS DADOS 

  

  

Na ocasião da escolha do local para a coleta de dados existiam oito Unidades de 

Saúde devidamente cadastradas no CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimento de 

Saúde) com profissionais da saúde, de nível superior, corretamente capacitados pela 

Coordenação Estadual de Controle do Tabagismo, vinculada à Secretaria de Saúde do 

Estado, para oferecerem o tratamento para os tabagistas. A Policlínica foi, então, 

escolhida como cenário da pesquisa por ser a única no município, naquele momento, a 

receber os estagiários de fonoaudiologia, conforme termo de convênio de cooperação 

entre a Instituição de Ensino Superior e o Município (ANEXO A). 

Cabe considerar, ainda, que essa Unidade de Saúde apresentava outras 

diferenças de contingências para o atendimento principalmente pela sua composição da 

equipe multiprofissional, pelo fato de ter entre esses profissionais o único médico 

pneumologista capaz de fazer a dispensação do medicamento Cloridrato de Bupropiona,      

                                                           
 

2. A amostragem intencional é composta por elementos da população selecionados pelo investigador e 

largamente utilizada em pesquisas qualitativas, por considerar que seus elementos possuem características 

típicas ou representativas de uma determinada população, sendo utilizadas preferencialmente em 

pesquisas exploratórias que visam prover o pesquisador de maior conhecimento sobre o assunto (GIL, 

1991). 
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 não apenas para os pacientes dessa Unidade como para os das demais Unidades que 

ofereciam o tratamento e, conforme dito anteriormente, a participação dos estagiários 

nas estratégias de trabalho. 

Diferentemente da grande maioria das Unidades que oferecem o tratamento para 

o tabagista, essa Unidade mantêm uma disponibilidade de horários e de um dia 

específico da semana para realizar o tratamento. Isso confere uma dedicação exclusiva 

desses profissionais ao Programa bem como autonomia para manterem uma 

regularidade nos acompanhamentos e liberdade para estruturarem o seu processo de 

trabalho.  

Deste modo, essa equipe pode manter o nível de padronização dos atendimentos 

grupais conforme preconizado pelo Programa Nacional de Controle do Tabagismo/ 

Ministério da Saúde nas suas recomendações contidas nos Manuais do Participante e 

nos Manuais dos Coordenadores.  

   Conforme Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Dependência à 

Nicotina, são feitas, inicialmente, entrevistas de anamnese com cada paciente. Essa 

entrevista tem o objetivo de elaborar um plano de tratamento aonde o profissional irá 

avaliar a motivação do paciente em deixar de fumar, seu nível de dependência física à 

nicotina, se há indicação e/ou contraindicação de uso de medicamentos, existência de 

comorbidades psiquiátricas, além de colher informações gerais da sua história clínica.    

Posteriormente, havendo a indicação para a Abordagem Intensiva, serão realizadas, em 

grupo, quatro sessões estruturadas, duas sessões quinzenais e realização de reunião 

mensal aberta, com a participação de todos os grupos, para prevenção de recaída, até 

completar um ano de acompanhamento. Todos os pacientes que conseguem ficar 

abstinentes do cigarro até o momento que completou um ano do tratamento recebem um 

certificado (Brasil, 2016). 

Existe um arquivo próprio do Programa com as anamneses e folhas de registro 

aonde constam, principalmente, as informações sobre dispensação de medicamentos ao 

longo do tratamento de todos os casos acompanhados. 

Destaca-se, ainda, que a equipe mantem encontros mensais com a Coordenação 

Municipal do Programa juntamente com os demais coordenadores de grupos das outras 

Unidades com fins de supervisão, estudos de casos, elaboração de ações nos eventos 
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destinados às comemorações específicas do tabagismo e de outras ações de Promoção 

da Saúde e atualização técnica. 

Outro aspecto que merece ser evidenciado diz respeito ao grande número de 

pacientes que buscam esta Unidade de Saúde para fazer o tratamento de Controle do 

tabagismo. Após oito anos de implantação desse Serviço nesta Unidade, foram 

realizados 90 grupos compostos por, aproximadamente, 15 pacientes cada um, 

perfazendo um total, também aproximado, de 1.350 casos acompanhados durante esse 

período. Podemos supor que a grande busca de tratamento nesta Unidade se deve ao 

fato de possuir fácil acesso, estar localizada no centro do Município, e, também, pelo 

fato de manter uma constância na oferta do tratamento e dos profissionais envolvidos. 

 

 

 

 

4.3 INSTRUMENTO UTILIZADO 

 

  

As entrevistas semiestruturadas foram organizadas a partir de perguntas em 

torno de temas relativos aos processos de comunicação em saúde ligados à cessação do 

hábito de fumar. Para tal, foram utilizados como instrumentos os conteúdos que estão 

presentes no modelo de anamnese clínica para o tratamento do tabagismo utilizado pela 

equipe no momento de ingresso do fumante ao Programa e os temas “Entender por que 

se fuma e como isso afeta a saúde”, “Os primeiros dias sem fumar”, “Como vencer os 

obstáculos para permanecer sem fumar” e “Benefícios obtidos após parar de fumar” que 

são trabalhados nas quatro primeiras sessões estruturadas presentes nos 4 (quatro) 

Manuais  do Participante (Brasil,2013), buscando vincular tais temáticas instrumentais 

às estratégias desenvolvidas conjuntamente com o Estágio de Fonoaudiologia 

Institucional da UFF, sejam nas ações diretas com os usuários ou nas  atividades de 

apoio aos processos de trabalho da equipe. 
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4.4 ORGANIZAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

               A análise temática permitiu compreender os resultados como um processo 

social e de conhecimento multideterminados. Ocorreram ações simultâneas em três 

movimentos:  

1.  Transcrição e organização do material analisado;  

2. Exploração a partir de meios sistemáticos de triangulação das informações 

obtidas; 

3.  E classificação e agregação das informações. 

    

  

4.5 DEFINIÇÕES DA AMOSTRA 

 

  Os profissionais incluídos na amostragem intencional foram aqueles que 

trabalham na equipe multiprofissional, composta por um médico pneumologista, uma 

cirurgiã-dentista e uma fonoaudióloga do Programa de Controle do Tabagismo de um 

Município da Região Serrana do Estado Rio de Janeiro e que ocupavam a função de 

preceptores desses estagiários.  

Vale ressaltar que no momento da definição da amostra havia no município onze 

profissionais distribuídos em seis Unidades de Saúde que realizavam o tratamento de 

controle do tabagismo. Assim, os profissionais do Programa de Controle do Tabagismo 

excluídos da amostra foram aqueles que não recebiam estagiários nas suas unidades de 

saúde. 

 

 

4.6 CUIDADOS ÉTICOS 
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 O Projeto foi submetido à apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), 

parecer nº 67843717.0.0000.5626, aprovado em 02/08/2017(ANEXO B). Após sua 

aprovação, para realização das entrevistas foi apresentado um Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE) aos diferentes participantes da pesquisa (APÊNDICE B), 

informando-lhes de forma clara e inequívoca seus objetivos, riscos ou possíveis 

desconfortos, bem como seus direitos, durante e após a realização da pesquisa, como 

também a forma de divulgação de seus resultados, conforme requerido pela Resolução 

nº 466/12 da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) do Ministério da 

Saúde/ Conselho Nacional de Saúde (Brasil, 2012). 

  

4.7 PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

          As entrevistas foram realizadas numa Policlínica, local onde os profissionais 

atuam nos grupos de controle do tabagismo; após agendamento prévio feito por contato 

telefônico com cada um dos participantes. A ordem das entrevistas foi aleatória 

obedecendo apenas a disponibilidade mais imediata ofertada pelos participantes. As 

entrevistas, com duração que variou de dezessete minutos e quarenta e cinco minutos, 

foram gravadas com a ciência e a devida autorização dos profissionais para garantir a 

preservação na íntegra dos atos de fala de cada entrevistado. 

Nas entrevistas, quando os participantes eram questionados pela maneira como 

se utilizavam dos manuais na condução dos grupos de controle do tabagismo e como 

isso passou a ocorrer a partir da presença dos estagiários, emergiram as seguintes 

categorias empíricas: apoio dos estagiários, protagonismo dos usuários, mudanças no 

processo de trabalho e formação.  

          A partir desse momento, com o intuito de manter em sigilo a identidade dos 

profissionais envolvidos na pesquisa, os entrevistados passarão a ser identificados por 

grandes nomes da nossa literatura, a saber: Cecília Meireles, Raquel de Queiroz e 

Clarice Lispector. A escolha por identificá-los com os nomes dessas brilhantes 

escritoras deveu-se pela maneira sensível, diria mesmo poética, como esses 
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trabalhadores do SUS acolhem e participam das histórias trazidas pelos usuários 

utilizando-se de certa licença poética, pois muitas vezes é necessário extrapolar aos 

aprisionamentos dos protocolos para lidar com todas as mazelas e belezas que lhes são 

apresentadas. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

“O que as pessoas mais desejam é alguém que as escute de maneira calma e tranquila. Em silêncio. Sem 

dar conselhos. Sem que digam: "Se eu fosse você". A gente ama não é a pessoa que fala bonito. É a 

pessoa que escuta bonito. A fala só é bonita quando ela nasce de uma longa e silenciosa escuta. É na 

escuta que o amor começa. E é na não escuta que ele termina”. 

 Rubem Alves  

 

 

           A presença dos estagiários junto à equipe na condução dos encontros dos grupos 

de controle do tabagismo trouxe transformações ao Programa. Os achados da pesquisa 

apresentam sinais dessas alterações dentro das seguintes temáticas: Apoio dos 

estagiários, Formação em Saúde, Trabalho em Rede, Mudanças no Processo de 

Trabalho/ Protagonismo dos Usuários e Criação de uma Nova Proposta de Tratamento. 

 

  

APOIO DOS ESTAGIÁRIOS 

Como apoiadores, alicerçados nos parâmetros da Política Nacional de 

Humanização, principalmente no documento que apresenta a Humanização como eixo 

das práticas da atenção, os estagiários, naquilo que se refere a utilização da 

comunicação na construção de autonomia e protagonismo dos atores envolvidos, 

inserem novas perspectivas de ações que produzem efeitos significativos no processo de 

trabalho. 

 Clarice Lispector evidenciou esse apoio ao relatar que, a partir da chegada dos 

estagiários junto ao Serviço, 
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 “(...) eu notei na época, que eles enriqueceram bastante as nossas reuniões com 

os pacientes, na medida em que eram (as reuniões) extremamente dinâmicas, 

informativas, lúdicas para os pacientes então tirar o proveito daquilo ali no processo de 

abandono (do cigarro)”. 

Dentro desta perspectiva, Cecília Meireles demonstra anuência ao relatar a 

influência da função apoio dos estagiários ao Serviço provocando uma quebra no modo 

de produção “automatizado” do processo de trabalho adquirido ao longo do tempo: 

 

“ Porque é, interessante, você estar com alunos, né, é interessante também, porque ele te instiga 

a coisas novas. Você vinha.. por isso, você faz aquele trabalho sempre, então você acaba 

entrando já no automatismo, mesmo sendo grupo, mesmo os grupos sendo diferentes, mas você 

entra no automatismo. Quando chegam os estagiários, são alunos que vêm buscando coisas 

novas, a proposta do estágio é muito em cima disso, né. O professor instiga muito isso, que eles 

estudem, que eles busquem textos novos, informações novas. Então isso pra gente é muito legal 

também, porque faz também com que você esteja sempre mais antenado, mais atento.” 

 

 Rachel de Queiroz também deixou muito claro a função de Apoio dos estagiários junto 

ao Serviço: 

“Funcionam como apoiadores. Dinamizam o processo, até às vezes ajudam a gente nas questões 

burocráticas do programa. A burocracia é total. E assim, acho que dá mais um colorido no 

processo de trabalho.”  

 

 

FORMAÇÃO EM SAÚDE 

   

Alguns documentos e autores registram que essa presença dos alunos em 

formação no Serviço vem sendo estimulada e construída desde a criação da Secretaria 

de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES), em 2003, representando um 

enorme avanço no sentido da constituição de um espaço para a formulação de políticas 

públicas orientadoras da gestão, formação e qualificação dos trabalhadores e da 

regulação profissional na área da saúde no Brasil, tendo como ordenador a formação a 

partir do SUS, resultando, assim, na articulação estratégica entre a saúde e a educação 

(BATISTA et al, 2015). 
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 Na entrevista, Rachel de Queiroz ressalta o quanto tem havido transformações 

que vêm possibilitando corrigir falhas no cenário da Formação em Saúde nos últimos 

tempos: 

“Há falha, falha altíssima. A gente não foi trabalhado, é, bom, tô formada há 20 anos, 

para atuar em grupo, para trabalhar no serviço público, para trabalhar em saúde coletiva. 

A gente foi orientado pra „entrei, sentei, trabalhei, fui embora‟.” 

 E conclui: 

“Hoje não, hoje a gente tem a disciplina de saúde coletiva na odonto. Tem nos PSF‟s, 

que são totalmente especialização da odonto, que você vê a função do dentista se 

ampliando. Mas na minha graduação não. E até passei a estimular os próprios meus 

estagiários de odonto da cadeira pra vir trabalhar comigo no tabagismo. E alguns até 

foram, alguns participaram. Achei que ficou bem legal, pra ter a visão do dentista fora 

do consultório”. 

 É nesta direção que o Programa de Educação para o Trabalho em Saúde (PET-

Saúde) concretiza a aprendizagem construída nos espaços de trabalho em saúde, criando 

redes de interlocução entre os estudantes, docentes, profissionais de serviço, trazendo 

um diferencial na educação formal a partir da ruptura com os limites daquele processo 

de ensino dado institucionalmente, aproximando-o do cotidiano, das relações entre os 

sujeitos e da comunicação/interação dos seus projetos (BATISTA et al, 2015). 

 Clarice Lispector corrobora essa ideia quando afirma que a presença dos 

estagiários no Serviço traz mudanças na atuação cotidiana do profissional: 

 “Até pra minha formação e informação, usar aquilo que eventualmente em 

outras situações, né. Enfim, pegar uma colinha ali, né...uma coisa que podia ir adiante, 

né...”. 

  

TRABALHO EM REDE 
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           Cecília Meireles e Clarice Lispector deram um grande destaque às ações dos 

estagiários no Serviço no momento em que possibilitam um trabalho que se desprende 

dos manuais e busca um ato concreto, de produção da saúde, na rede: 

Cecília Meireles: “...eu também achei interessante o trabalho de rede, que foi 

uma coisa assim, que eles (estagiários) sempre tentam puxar a questão da rede, da rede 

de apoio, né. Que assim, como isso é importante!” 

Clarice Lispector: “(...) Pois é, que antes não tinha essa estrutura. Chegar e sair 

fazendo essa busca ativa aí, né. Apesar da gente anotar no questionário o telefone de 

contato e tudo, né. Mas a gente não tinha essa disponibilidade aí de tempo pra poder 

fazer essa busca ativa. Algo que eu acho que quando eles chegaram, eles andaram 

usando aí o SMS pra poder fazer alguma comunicação, alguma convocação, (...)” 

 Essa fala é corroborada nos estudos realizados por Peixoto et al (2007) sobre o 

grande número de pacientes que não conseguem se manter abstinentes do tabaco após 

acompanhamento no Programa de Controle do tabagismo, nessa pesquisa o autor 

considera de grande relevância a busca de alternativas que ampliem a rede de apoio e 

possibilitem uma atuação com resultados mais eficazes. 

           A rede de apoio, que está além de apenas ser citada nos manuais, ganhou espaço 

no momento da elaboração de uma nova proposta do Programa para ser implementada 

no munícipio (Produto). 

 Nesse novo modelo proposto, no décimo encontro (10ª sessão estruturada), por 

exemplo, o tema principal é Rede de Apoio Familiar/Social onde é sugerido que cada 

usuário leve um convidado, pode ser um familiar ou amigo, que tenha sido um 

importante apoiador para a cessação do tabaco. Aqui é explicado para o grupo o 

conceito de '„apoiadores‟', aqueles que dão suporte, e de '„sabotadores‟', aqueles que 

desacreditam e testam a pessoa que está tentando parar de fumar. O grupo é incentivado 

a discutir a importância desse convidado no processo e, de forma mais geral, a 

importância da rede de apoio para o êxito do tratamento.  
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PROTAGONISMO DO USUÁRIO/MUDANÇAS NO PROCESSO DE 

TRABALHO 

  

 Araújo (2009) destaca que a comunicação tem muita relevância na construção de 

vínculos, o que contribui para uma maior adesão ao tratamento, para a prevenção e 

promoção, na maior interação entre profissionais, usuários e familiares. Ou seja, dessa 

forma, quando o cuidado em saúde prevê a criação de vínculo, o acolhimento, o diálogo 

e a escuta permite-se o desenvolvimento da autonomia, de uma participação mais ativa 

tanto dos membros da equipe quanto dos usuários.  

 Cecília Meireles valida essa afirmação de Araújo ao dizer, na entrevista, que: 

“Eu passei por muitos momentos também no grupo, não só com a presença ou não dos 

estagiários, mas com a presença de profissionais diferentes junto comigo, então isso 

também modifica muito, né. Teve momentos que essa primeira sessão principalmente, 

ela era muito didática, e chegou momento que aí ela fica um pouco mais dentro da 

demanda do grupo, né. Aquele grupo traz uma demanda e você acaba indo por esse 

caminho”. 

 Esse movimento é de fundamental importância para o bom desempenho na 

cessação tabágica, pois, conforme nos diz Araújo (2009), é fácil perceber que a 

participação dos pacientes no processo do cuidado em saúde é passiva, apenas 

recebendo informações e orientações sobre o tratamento, não participando da 

construção do seu plano de terapêutico. É necessário dar voz aos usuários, empoderá-

los, torná-los protagonistas das suas próprias mudanças.  

  Observa-se ainda a existência de um manejo na condução dos grupos de controle 

do tabagismo, nessa relação estabelecida com os estagiários, em que se estimula o 

aparecimento de vozes autônomas permitindo que múltiplos pontos de vista se façam 

presentes, ou seja, trata-se de uma polifonia onde, em um determinado contexto, dentro 

dos grupos de controle do tabagismo, coexistam vozes (dos usuários, dos estagiários, 

dos profissionais) sem que uma prevaleça sobre as demais como sendo a detentora de 
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um saber definitivo, o que caracteriza uma forma horizontal de comunicação 

(CORRÊA; RIBEIRO, 2012). 

 

NOVA PROPOSTA DE TRATAMENTO 

 

               Ainda como resultados da pesquisa, foi constatado pelos profissionais do 

Programa que o acompanhamento feito em grupo como Rede de Apoio, como espaço de 

trocas, é um instrumento imprescindível para que se possa alcançar um maior número 

de pacientes abstinentes do tabaco. E que o Programa necessitaria de alguns ajustes para 

que isso ocorresse. 

Segundo relato dos profissionais, através de dados empíricos, existe um número 

significativo de pacientes que apresentam recaídas e abandono do tratamento após os 

três primeiros meses. Esse fenômeno ocorre justamente quando os encontros do grupo 

deixam de ser semanais, passam para os encontros quinzenais e continuam, até 

completar um ano de tratamento, com intervalos mensais. 

 Esse espaçamento nos encontros parece provocar um afrouxamento nos laços 

criados entre os participantes que deixam claro, através dos seus atos de fala, haver a 

existência de muitos fatores emocionais envolvidos nessa tentativa de abandono do 

tabagismo. 

Ainda segundo os entrevistados é muito comum haver queixas dos pacientes 

quando cessam os encontros semanais, aonde se entende que para além da objetividade 

prática de cessação do tabaco existe nestes encontros um atravessamento que permite a 

escuta das subjetividades. 

 A necessidade de se pensar um redimensionamento do Programa também 

apareceu através da fala dos entrevistados ao reconhecerem algumas falhas no modo 

como os manuais do participante apresentavam as informações.  

Corroborando essa ideia podemos citar os conteúdos abordados na segunda 

sessão estruturada (Os primeiros dias sem fumar) que aparecem nas falas dos 
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entrevistados como sendo excessivos para serem trabalhados apenas num único 

encontro, e que há a necessidade dessas informações serem divididas em mais de uma 

sessão: 

 - Cecília Meireles: “(...) Não é sempre que dá tempo nessa sessão, essa sessão dois é 

meio complicadinha, né. Que é uma coisa que a gente até sempre fala, de pensar de se 

dividir (...)”. 

- Raquel de Queiroz: “(...) É, o segundo (manual) eu realmente acho que é o melhor que 

tem. Acho que ele é grande para uma sessão só. (...)”.  

Outros exemplos surgiram nas entrevistas destacando a necessidade de 

reestruturação do Programa por apresentar lacunas na sua forma de comunicar, na pouca 

atenção dada ao cuidado para a formação de uma rede de apoio e do acolhimento das 

idiossincrasias e das inúmeras dificuldades rotineiras de cada participante.  

A fala de Clarice Lispector expõe muitas dessas questões ao se reportar ao 

manual do participante da primeira sessão, “Entender por que se fuma e como isso afeta 

a saúde”. Neste manual é solicitado que a pessoa responda um teste para verificar a 

existência ou não dos três tipos de dependências que o cigarro pode causar e que sejam 

relacionados, numa lista, os motivos que fazem com que ela queira parar de fumar e 

aqueles motivos que a levam a querer continuar fumando. Assim, ao relatar sobre os 

constrangimentos provocados nos participantes que não realizavam as tarefas sugeridas 

nesse manual, Clarice Lispector diz: 

“(...) eu imagino aí que muitos pela própria dificuldade de leitura, né, talvez são pessoas 

com pouca informação ou semianalfabetas, né. E talvez não tivessem alguém pra dar esse 

suporte em casa e ajudar no preenchimento. É causava até um constrangimento, né, na próxima 

sessão, quando voltasse, de falar que não sabe ler ou que não entende bem. De dificuldade de 

entendimento da forma como são colocadas as informações no manual. Outros, penso eu que 

talvez a própria correria do dia a dia dessas pessoas.(...)” 

 

E Raquel de Queiroz acresce confirmando ainda mais as premissas que até então 

não haviam sido referenciadas: 

“(...) é que normalmente a gente lia o manual junto com... até por que tinha uns que, lá 

tem uma população muito pobre, e a gente tinha um público que às vezes nem sabia ler. Então, a 
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gente lia e fazia as coisas com eles. Então, a sessão às vezes demorava muito! Porque era tão... a 

gente às vezes até tinha que escrever pra eles.” 

 

Dados da OMS informam que o nível de escolaridade dos fumantes está 

relacionado ao número de pessoas que fumam, ou seja, traz como consequência uma 

maior prevalência do tabagismo, pois quanto menor o nível de escolaridade, maior a 

prevalência do tabagismo. Como resultado, imbricado nessa questão, temos o cenário da 

epidemia do tabaco em decorrência da pobreza (BRASIL, 2004). 

Após essas constatações, foram realizados alguns encontros com os estagiários e 

supervisor tendo como desafio a criação de um novo modelo de tratamento, a partir do 

protocolo clínico e diretrizes terapêuticas para a dependência à nicotina preconizados 

pelo Ministério da Saúde. Esses encontros resultaram na elaboração de uma proposta de 

acompanhamento (Produto) que mantém as 16 sessões sugeridas pelo Ministério da 

Saúde, mas apresenta um número maior de sessões semanais. Esse rearranjo objetivou 

dar uma ênfase maior às ações que privilegiassem um olhar mais cuidadoso dentro da 

ótica da comunicação em saúde permitindo o protagonismo do usuário e, 

consequentemente, possibilitando o alcance de uma maior adesão ao tratamento e 

menos casos de recaída. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

“A vida é a espera do que pode ser vivido”. 

Mia Couto 

  

A ampliação do poder da comunicação, como instrumento capaz de fazer surgir 

a produção de saúde, se torna elemento fundamental para uma atuação mais eficaz no 

processo de trabalho dos profissionais envolvidos no Programa de Controle do 

tabagismo. Tem-se, neste processo, uma ideia mais ampla do que se entende por 

comunicação em saúde. Uma ideia que está muito além de apenas levar conhecimento, 

através dos manuais do participante, àqueles usuários que buscam por tratamento para a 

cessação do tabaco. Aqui, a ideia de comunicação adquiriu um caráter muito mais 

abrangente em que se entende que, quando se trata do encontro de pessoas, sempre 

existirão mais coisas além daquilo que se imagina ou espera e, nesse caso, são 

necessárias estratégias que levem em conta essa dimensão ampliada do comunicar 

humano.    

 Assim, nesses “poéticos” encontros onde a escuta é privilegiada e considerada 

como o canal para se efetivar o diálogo, a comunicação torna-se produção de saúde, de 

arranjos, e rearranjos mais potentes para a vida, possível numa relação sustentada em 

princípios de colaboração e cooperação entre os envolvidos. Ela é a principal ferramenta 

para ressignificar os processos de trabalho e garantir o principal objetivo da Promoção 

em Saúde no que diz respeito em evitar o agravamento ou o aparecimento das doenças 

relacionadas ao uso do tabaco. 

Sugere-se que aconteça a realização de outras pesquisas que se debrucem sobre 

o tema da comunicação em saúde nessa relação entre preceptores e estagiários buscando 

mudanças na formação desses futuros profissionais e ao mesmo tempo considerando a 

necessidade de se buscar alterações nos processos de trabalho dos profissionais do SUS. 
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A formação acadêmica necessita ainda de muitas transformações para que os 

futuros profissionais possam atuar dentro dos Serviços Públicos numa concepção mais 

ampliada do cuidado, superando certos modelos fragmentados que impedem avanços 

necessários ao setor saúde. Principalmente sob o ponto de vista da relação 

Ensino/Serviço em que se percebe ser primordial ultrapassar o conhecimento apenas dos 

livros, aquele conhecimento técnico, avançando para as experiências, para as vivências 

e interações com as mais variadas contradições entre as reais necessidades na saúde e as 

limitações para se apresentar resoluções as suas problemáticas. 

 De maneira geral, existem muitos desafios a serem superados na saúde e a 

superação depende de construções e transformações diárias numa articulação entre a 

sociedade civil e as instâncias públicas ressaltando sempre que “a saúde é um direito 

fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao 

seu pleno exercício” (BRASIL, 1990).  

 Por fim, espera-se que essa pesquisa possa ampliar o conhecimento dos temas 

abordados e que, assim, contribua, minimamente, para identificar oportunidades e 

buscar alternativas para subsidiar ações no campo da atenção básica, principalmente, 

aquelas voltadas para uma maior efetividade do Programa de Controle do Tabagismo e, 

consequentemente, para o fortalecimento do SUS. 
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7 APRESENTAÇÃO DO PRODUTO 

 

“Acima de nós, em redor de nós, as palavras voam e às vezes pousam.” 

Cecília Meireles 

 

 

           A partir dos achados do campo com o apoio dos estagiários e supervisão de 

estágio, em diversos encontros e diferentes rodas de diálogo, houve a elaboração de um 

plano de intervenção com a proposição de valorização da Comunicação em Saúde 

enquanto dispositivo de empoderamento dos diversos atores envolvidos no processo de 

trabalho do Programa de Controle do Tabagismo, tendo como seu principal objetivo a 

contribuição para a melhoria na condução das sessões realizadas com os usuários 

participantes dos grupos e, sobretudo, com o desejo de que haja um número maior de 

pessoas abstinentes do tabaco.  

Essa reestruturação do Programa também tem sido inserida como tema para 

discussão e adequação nos encontros que acontecem sistematicamente com os demais 

coordenadores de grupos das outras Unidades de Saúde que têm esse Serviço 

implantado. 

Considera-se como fator imprescindível, nesse debate da construção do novo 

modelo de tratamento, trabalhar sob a lógica da Territorialização na Atenção Básica. 

Aqui o território é entendido de modo mais amplo, não apenas sob a égide das fronteiras 

e limites administrativos, mas como um espaço socializado em que se põem em 

evidência as particularidades de cada um.  

 Deste modo, ao analisar um território deve-se levar em conta as suas 

características próprias existentes no seu perfil epidemiológico, demográfico e os seus 

aspectos culturais, econômicos e sociais. Uma compreensão mais “intima”, mais 

próxima das características do território, torna as ações mais efetivas por que elas vão 

estar em consonância com as demandas da realidade daquelas pessoas que, de alguma 

forma, escolheram compor aquele espaço.  
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Nesse debate também é importante salientar que além da percepção das 

características singulares de cada território, é necessário entendê-lo na sua dimensão 

dinâmica, não estática. O território está em transformação constante desde, por exemplo, 

a construção de um condomínio naquela localidade ou até mesmo a ocorrência de um 

desastre climático. Mediante esse aspecto de mutabilidade entende-se que há a 

exigência de que adequações sejam implementadas de acordo com a novas demandas 

surgidas.  

É com esse entendimento do conceito de territorialidade que buscamos nas 

nossas reuniões discutir as propostas de alterações no modo como o tratamento 

oferecido aos tabagistas vem sendo conduzido. Assim, os demais coordenadores 

percebem que podem se apropriar desse modelo no sentido de usá-lo na sua integridade, 

na sua parcialidade ou apenas na assimilação de algumas das ideias nele contidas, pois o 

mesmo vem sendo construído tendo como norteador aqueles usuários com as 

peculiaridades próprias que desenham aquele território onde a pesquisa foi executada.   

         Tomando-se como base o modelo proposto pelo PNCT em que se espera que o 

tratamento seja realizado em dezesseis encontros distribuídos em quatro encontros 

semanais, dois quinzenais e dez mensais perfazendo o seu total de encontros em um ano 

de acompanhamento, essa nova proposta na condução dessas reuniões foi elaborada em 

conformidade às observações que vêm ocorrendo no processo de trabalho realizado, 

como dito acima, na Policlínica que, entre as suas peculiaridades de território, tem a 

presença dos estagiários de fonoaudiologia.  

  Destaca-se ainda que o encaminhamento que vem sendo dado para a 

operacionalização desse novo instrumento norteador das sessões dos grupos de apoio 

aos tabagistas segue as orientações básicas preconizadas pelo PNCT. Contudo, a ênfase 

maior está localizada nos aspectos comunicacionais, dentro de uma perspectiva de se 

dar ainda mais voz, e vez, àqueles que querem parar de fumar.  

  É dentro de todo esse contexto, encontrado na literatura e experimentado em oito 

anos de atuação do Programa na Policlínica, que vem sendo construído esse novo 

desenho dos encontros dos grupos de tratamento do tabagismo. 
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 Desta forma, neste novo modelo foram pensados temas que privilegiassem a 

comunicação a partir da sistematização de um número maior de encontros semanais, 

tendo nas características próprias dessa Unidade de Saúde, do seu território, as bases 

norteadoras para a sua operacionalização. 

Trata-se, então, de 12 reuniões estruturadas (semanais) que ocorrerão durante 

três meses, 2 reuniões quinzenais durante um mês e duas reuniões mensais durante os 

dois últimos meses. 

Modelo Anterior  Nova Proposta 

Mês 1 

1ª reunião 

2ª reunião 

3ª reunião 

4ª reunião 

  

Mês 1 

1ª reunião 

2ª reunião 

3ª reunião 

4ª reunião 

Mês 2 

1ª quinzenal 

2ª quinzenal 

  

Mês 2 

5ª reunião 

6ª reunião 

7ª reunião 

8ª reunião 

Mês 3 

1ª Reunião 

mensal 

  

Mês 3 

9ª reunião 

10ª reunião 

11ª reunião 

12ª reunião 

Mês 4 
2ª Reunião 

mensal 

  

Mês 4 

1ª quinzenal 

2ª quinzenal 

Mês 5 3ª Reunião 
mensal 

 Mês 5 Reunião mensal 

Mês 6 
4ª Reunião 
mensal 

  

Mês 6 
Reunião mensal 

Mês 7 5ª Reunião 
mensal 

 Total 16 reuniões 

 Mês 8 6ª Reunião 
mensal 

   

Mês 9 7ª Reunião 
mensal 

   

Mês 10 8ª Reunião 
mensal 

   

Mês 11 9ª Reunião 
mensal 

   

Mês 12 10ª Reunião    
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Figura 8 – Quadro comparativo entre o modelo de PNCT e a nova proposta 

  

 

 

7.1 DESCRIÇÃO DOS TEMAS DAS REUNIÕES  

   

7.1.1 Primeira Reunião: Entender por que se fuma e como isso afeta a saúde 

 

Temas abordados: o tratamento e as expectativas dos usuários; vantagens e 

desvantagens de fumar; razões individuais para parar de fumar. 

 

Objetivos: Colher informações de cada usuário sobre os motivos que os levam a fumar, 

as possíveis dificuldades encontradas ao tentar parar de fumar. Discutir como e por que 

ocorre a dependência de nicotina; falar sobre os métodos de cessação do tabagismo; 

provocar reflexões sobre as vantagens e desvantagens relacionadas ao ato de fumar; 

suscitar a discussão sobre a motivação de cada um para a cessação. 

  

Material: Manual 1. 

 

Realização: Como já preconizado no Programa de Controle do Tabagismo, na primeira 

sessão são descritas informações básicas sobre o processo de fumar e sua cessação. São 

abordados: o tripé da dependência (químico, comportamental e psicológico), as diversas 

formas de parada (abrupta, gradual – redução ou adiamento) e informações sobre as 

substâncias contidas no cigarro e o risco que o ato de fumar provoca na saúde do 

indivíduo, além da percepção dos usuários sobre o que para eles é bom no ato de fumar, 

para que assim seja feita a contrapartida com as informações da literatura sobre o tema, 

mensal 
Total 16 reuniões    



 

73 
 

 

 
 
 

além de também considerar como fator incentivador à parada, a motivação pessoal de 

cada um. 

 

Dinâmica: Balança de decisão (durante o grupo). 

 

*Balança de decisão: trata-se de uma forma de contrabalancear os motivos que levam o 

usuário a querer cessar com o tabagismo, levando em consideração os prós e contras do 

cigarro, tendo como ponto central sua motivação para parar, e assim, decidir para si qual 

é o melhor lado da balança. 

 

  

7.1.2 Segunda Reunião: Os primeiros dias sem fumar 

 

Temas abordados: Marcação do dia D; Ambivalência; Vantagens e desvantagens de 

fumar; Síndrome da abstinência. 

 

Objetivos: Colher dos usuários informações sobre os possíveis métodos de cessação do 

tabagismo.  Incentivar a assertividade sobre a cessação do ato de fumar correlacionando 

as vantagens de parar e a motivação individual destacando a importância de se definir 

uma data e a escolha de um método para deixar de fumar; fazer um levantamento sobre 

formas de lidar com o estresse, fissura e com os eventuais sintomas de abstinência. 

 

Material: Manual 2. 
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Realização: Esta sessão é conduzida no sentido de abordar os aspectos relativos à 

Síndrome da Abstinência, o qual é sempre muito discutido nas reuniões. São discutidos 

os sintomas comuns de acontecer após os primeiros dias sem fumar e são orientados 

conforme cada caso ao se apresentar. O grupo é incentivado a trocar experiências do 

que tem feito para superar esses momentos e assim ajudar outro usuário que está 

passando pela mesma situação. Também são discutidas formas de lidar com o estresse, 

como a realização de exercícios de relaxamento (exercício de respiração profunda e 

exercício de relaxamento muscular) e incentivada a assertividade como forma de 

encarar o momento em que estão vivendo, sendo positivos e lindando da melhor forma 

possível com esses primeiros dias de cessação. 

 

Dinâmica: discussão e trocas sobre dicas para lidar com a fissura. 

 

7.1.3 Terceira Reunião: Os primeiros dias sem fumar 

 

Temas: Ganho de peso; Síndrome da abstinência; Fissura e situações de risco; 

Assertividade. 

 

Objetivos: Ampliar as discussões sobre os sinais e sintomas da síndrome de abstinência 

e dicas para superá-los; Incentivar a assertividade sobre a cessação do ato de fumar em 

situações de risco. 

 

 

Material: Manual 2. 
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Realização: São discutidos no grupo os sinais e sintomas referentes à Síndrome de 

Abstinência que muitos temem, sanadas dúvidas e incentivada a persistência para 

superar esses dias. Nesse momento também devem ser discutidas as armadilhas do dia a 

dia para a pessoa que quer parar de fumar, e para isso, será realizada a dinâmica de 

Alternativas de risco e segurança, para suscitar alternativas e soluções em momentos 

difíceis em que o usuário se encontre em situações perigosas, de risco para lapsos e 

recaídas. 

 

Dinâmica: Alternativas de risco e segurança. 

 

*Alternativas de risco e segurança: serão escritas em papel, previamente, várias 

situações de risco trazidas pelos os usuários como possíveis de ocorrer em seu 

cotidiano. Os papéis serão dobrados e oferecidos aos usuários para que cada um pegue 

um, leia a situação-problema e apresente uma solução segura que deveria ser feita 

naquela determinada situação e, consequentemente, consiga escapar da armadilha.  

 

*O assunto abordado no manual 2 tende a se prolongar, por isso a necessidade de ser 

dividido em duas reuniões. 

 

7.1.4 Quarta Reunião: Como vencer os obstáculos para permanecer sem fumar  

 

Temas: Benefícios diretos e indiretos em parar de fumar; Fortalecimento da autoestima; 

        

Objetivos: Discutir os benefícios alcançados até o momento (físico, econômico, social, 

etc); despertar a importância de se estabelecer uma rede de apoio neste momento de 

cessação; incentivar o usuário a continuar acreditando que é possível parar de fumar. 
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Materiais: Manual 3  

 

Realização: São discutidos no grupo os benefícios alcançados com a cessação ou 

diminuição do tabaco em diversas esferas, como condições de saúde, social, físico, 

econômico, etc. Trazer para a discussão a importância de uma rede de apoio para os 

desafios encontrados neste processo e incentivo para que o usuário continue a 

perseverar para superação desses dias. Será realizada a dinâmica poupançudo, para 

provocar reflexões sobre o futuro sem o cigarro, orientado sobre as economias que 

podem ser feitas uma vez que o gasto com o cigarro cessa e incentivar pensamentos 

positivos e possibilidades de futuro sobre a mudança de estilo de vida. 

 

 

Dinâmica: folha Poupançudo (Anexo 5). 

 

* É solicitado aos usuários que pensem em objetos ou aspirações que sempre quiseram, 

porém nunca realizaram devido à questão financeira. Eles devem fazer uma lista com 

pelo menos 5 aspirações. Após isso, é registrado na folha do Poupançudo os cigarros e 

valores que foram economizados desde que iniciou o tratamento no grupo de tabagismo. 

Após realizarem os cálculos da economia que fizeram, pede-se para que confiram qual 

aspiração é possível realizar com o dinheiro que deixou de ser gasto com o cigarro e 

abre-se uma discussão sobre quais projeções de futuro podem ser realizadas a partir da 

mudança de hábito que eles alcançaram. 

 

7.1.5 Quinta Reunião: Benefícios obtidos após parar de fumar  
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Temas abordados: Assertividade; memória terapêutica; rede de apoio; valorização da 

fala do outro.  

 

Objetivos: Incentivar a cessação do tabagismo através da exibição dos benefícios 

indiretos e dos benefícios em longo prazo e fazer um levantamento junto com os 

usuários de dicas para prevenir recaídas. 

 

Materiais: manual 4. 

 

Realização: Nesta reunião, o usuário é instigado a refletir e se expressar de forma verbal 

a cerca dos benefícios diretos de se parar de fumar, levando em consideração questões 

de saúde e autoestima. E expondo também os benefícios indiretos de se cessar com o 

tabagismo que por vezes não são percebidos ou discutidos. 

 

Dinâmica: Dinâmica das narrativas  

 

*Dinâmica das narrativas: Através da exposição em murais coloridos de fragmentos das 

falas dos usuários coletadas durante os primeiros encontros, valorizar o que os 

participantes trazem para o grupo através das suas narrativas, estimulando-os a ter um 

primeiro olhar sobre a sua trajetória na primeira parte do processo. Material: Cartolinas 

laranja escuro, amarelo escuro, amarelo claro e branco (essas cores, formando um 

degradê, remetem à concentração de nicotina na vida do participante), fragmentos de 

fala impressos. 

 

Realização da dinâmica: Durante os primeiros encontros, os estagiários anotam 

fragmentos de fala dos usuários (sem que eles percebam). Esses registros de fala serão 
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colados em cartolinas e expostos para que os usuários se reconheçam e observem os 

diferentes momentos durante o tratamento. Os fragmentos devem ser classificados de 

acordo com a semana e com o conteúdo. Na primeira cartolina situações negativas 

(geralmente antes da entrada no grupo) causadas pelo cigarro e nas cartolinas seguintes 

as melhorias conquistadas após a cessação do hábito de fumar. As cores das cartolinas 

são referentes ao índice de nicotina. Quando mais clara a cartolina, menor esse índice e 

maior a quantidade de benefícios. 

*Nesta reunião será entregue e explicado uma folha de Autorregistro (Anexo 1) para 

acompanhamento do número de cigarros  que  estão sendo usados mensalmente por 

aqueles que ainda não conseguiram parar de fumar, representando uma ferramenta 

importante na responsabilização do sujeito frente ao seu objetivo. 

 

 

 

7.1.6 Sexta Reunião: Manejo da fissura e relaxamento 

 

Temas abordados: Mudança de estilo de vida; Maneiras de lidar com a ansiedade.  

 

Objetivo: Incentivar o estilo de vida saudável; discutir sobre alimentação saudável e a 

realização de atividades físicas; abordar os temas relacionados ao uso do álcool e 

estresse comuns à cessação.  

Material: Folhas impressas com dicas para manejo da fissura (Anexo 2) e instruções e 

de exercícios respiratórios (Anexo3). 

   

Realização: Pedir aos usuários que compartilhem aquelas experiências exitosas no 

manejo da fissura. Em seguida, entregam-se as folhas para cada usuário, é realizada a 

leitura que poderá complementar a lista de dicas de manejo da fissura. Posteriormente, é 
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demonstrado de forma prática o passo a passo de cada exercício de 

respiração/relaxamento. Nesse dia a conversa com o grupo diz respeito aos assuntos 

abordados no tema.  

 

Dinâmica: Diálogo com o grupo  

 

*Dinâmica: Com o diálogo desenvolvido em conjunto com o grupo realizaremos uma 

conversa buscando despertá-los para um estilo de vida mais saudável, englobando 

hábitos e mudanças que podem ser desenvolvidos para evitar o cigarro. Além de temas 

correlacionando o uso do cigarro ao álcool e estresse comuns do processo de cessação.  

 

7.1.7 Sétima Reunião: Refletindo sobre o processo de cessação 

 

Temas abordados: Vantagens da cessação; Manejo da fissura; Resiliência. 

 

Objetivo: Discutir os benefícios alcançados até o momento (físico, econômico, social 

etc); discutir as estratégias que os usuários vêm utilizando para lidar com a fissura; 

incentivar o usuário a continuar acreditando que é possível parar de fumar. 

 

Material: Banco de dados com estratégias desenvolvidas pelos usuários. 

Objetivo: Estimular a Rede de apoio para que os usuários utilizem todas as dicas e 

formas que encontram no caminho para lidar com a fissura que tenham sido positivas e 

que possam servir para que o usuário se apoie e desenvolva suas próprias estratégias.  
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Realização: Será criado um banco de dados para que o usuário encontre estratégias 

previamente escritas, que foram levantadas pelo grupo, para o apoio e continuidade ao 

processo de cessação do tabagismo. Nesse banco de dados estarão reunidas dicas para 

que o usuário lide com a fissura. O mesmo poderá contar e discutir com o grupo quais 

estratégias utiliza e as formas encontradas para não recair.  

 

7.1.8 Oitava Reunião: Projeção de futuro 

 

Temas abordados: Assertividade; Escuta ativa; Valorização da fala do outro. 

 

Objetivo: Olhar para a necessidade específica do outro e buscar soluções em conjunto. 

Trabalhar a assertividade, argumentação, repensar o imediatismo permitindo o 

surgimento de atividades mais planejadas, pensadas e elaboradas. 

 

Material: Uso de rolo de barbante.  

 

Dinâmica: Barbante  

 

*Objetivo da dinâmica: desenvolver escuta entre os usuários para que os mesmos 

encontrem soluções em conjunto no que se diz respeito aos desafios encontrados pelos 

usuários.  

* Realização da dinâmica: Sentados em círculo, um participante começa segurando o 

rolo de barbante. Ele deve apresentar uma dificuldade que ele tenha para parar de fumar. 

. 
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7.1.9 Nona Reunião: A responsabilidade de chegar às metas 

 

Temas: Síndrome da abstinência; Fissura e situações de risco. 

 

Objetivos: Provocar os participantes para falarem sobre os mitos e verdades envolvidos 

no tema tabagismo; trabalhar essas questões e esclarecer dúvidas sobre o tema, bem 

como questões referentes à abstinência do tabaco e fissura. 

 

Realização: Esta sessão é conduzida no sentido de esclarecer dúvidas sobre os mitos e 

verdades que estão envolvidos no tabagismo, assim como os processos de abstinência 

do tabaco e fissura. As sentenças podem ser a respeito de temas comuns sobre o 

tabagismo assim como podem ser dúvidas já levantadas anteriormente no grupo. Ex: 

“Todas as pessoas que param de fumar engordam”. O grupo é incentivado a trocar 

experiências opinando se é correta ou não a sentença de acordo com as reuniões 

anteriores e experiências que tenham vivido. 

 

Material: Papel e caneta. 

 

Dinâmica: Mitos ou verdades 

 

*Em um pedaço de papel, serão escritos pelos estagiários, as sentenças a respeito do 

tabagismo e a abstinência deste, após isso, serão recortadas cada sentença e dobradas. 

No decorrer da reunião, será solicitado que cada participante pegue uma frase, leia e 
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diga se acredita ser verdadeira ou falsa. Após a opinião de todos os participantes serão 

fornecidas as explicações necessárias. 

  

7.1.10 Décima Reunião: Autovalorização 

 

Temas: Rede de apoio familiar/social; 

 

Objetivos: Com um convidado de cada usuário (familiar ou amigo), provocar discussões 

acerca da importância do apoio neste momento; 

 

Realização: Para esta sessão, cada usuário deve levar um convidado, que pode ser um 

familiar ou amigo, que tenha sido um importante apoiador para a cessação do tabaco. É 

explicado para o grupo o conceito de '„apoiadores‟', aqueles que dão suporte, e de 

'„sabotadores‟', aqueles que desacreditam e testam a pessoa que está tentando parar de 

fumar. O grupo é incentivado a discutir a importância desse convidado no processo e, de 

forma mais geral, a importância da rede apoio para o êxito do tratamento. 

 

7.1.11 Décima Primeira Reunião: Reflexão sobre o momento 

 

Temas: Autopercepção; Autoestima; Assertividade. 

 

Objetivos: Suscitar ao participante uma reflexão sobre a autonomia que tem sobre sua 

vida, suas decisões e seus desafios, e assim, permitir que ele consiga compreender as 

possibilidades que estão diante dele em situações de risco. 
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Material: Borboletas feitas em papel de cor (origami ou figura). 

 

Realização: É pedido para que cada participante reflita sobre a autonomia que tem sobre 

sua vida, seu poder de decisão e como lidar com os desafios. Dessa forma, fazer com 

que os usuários compreendam que tem conhecimento para evitar as situações de risco 

do dia a dia que possam levá-lo a pegar o cigarro, e criar estratégias para rechaçá-lo. 

Para isso, será realizada a dinâmica da borboleta azul que faz com que o usuário tenha o 

poder de decisão sobre o desfecho da história. 

 

Dinâmica: Borboleta Azul 

 

*Pede-se que os participantes fechem os olhos, e enquanto um estagiário lê o texto 

(Anexo 4), o outro coloca as borboletas de papel na mão de cada participante. 

 

 

7.1.12 Décima Segunda Reunião: Autoconhecimento e autoestima 

 

Temas abordados: Habilidades para lidar com situações de risco 

 

Objetivos: Desenvolver habilidades para lidar com situações de risco no que diz 

respeito às emoções negativas, situações difíceis, às pressões sociais, às fissuras, aos 

momentos de diversão e lazer, aos lapsos e às recaídas. 

 

Material: papel e caneta 
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Realização: Serão elencadas numa folha em branco, em ordem de maior gravidade, e 

discutidas em grupo quais as situações de risco que poderiam servir de gatilho para 

disparar possíveis lapsos ou recaídas. Desta forma, espera-se trocas de experiências e 

dicas entre usuários que sirvam como alternativas para esses possíveis momentos. 

Dinâmica: sessão dialogada.  

  

7.1.13 Décima Terceira Reunião: Testando conhecimentos obtidos 

 

Temas abordados: Assertividade; Autoestima e Resiliência. 

 

Objetivo: Olhar para si mesmo como agente de mudança, estimulando o 

autoconhecimento, a autoestima e a força interior. 

 

Realização: A partir da realização da dinâmica, será discutido o papel do “eu” no 

processo de cessação do tabagismo, e o quanto é importante o autoconhecimento neste 

processo, promovendo desta forma a visão de si próprio como agente de mudança. 

 

Dinâmica: Para quem você tira o chapéu? 

 

Material: Um chapéu e um espelho. O espelho deve estar colado no fundo do chapéu. 

 

*O coordenador escolhe uma pessoa do grupo e pergunta se ela tira o chapéu para a 

pessoa que está vendo no fundo do chapéu e o porquê, sem dizer o nome da pessoa. 

Pode ser feito em qualquer tamanho de grupo e o coordenador deve fingir que trocou a 

foto do chapéu antes de chamar o próximo participante. 



 

85 
 

 

 
 
 

  

7.1.14 Décima Quarta Reunião: O que o grupo representa para mim 

 

Temas abordados: Memória terapêutica; Valorização da fala do outro. 

 

Objetivo: Expressar os sentimentos em relação a participação no grupo, sua importância 

na busca da cessação do tabagismo; desenvolvimento da memória terapêutica.  

 

Realização: A partir da realização da dinâmica será discutida a importância do grupo no 

processo de cessação do tabagismo. 

 

Dinâmica: O que o grupo representa para mim 

 

Materiais: papéis, canetas, cartolina e cola. 

 

*Cada usuário escreve em um papel uma palavra que defina o que o grupo representou 

para ele. Os papéis serão colados em uma cartolina para a memória do grupo. 

 

7.1.15 Décima Quinta Reunião: Por onde andamos 

 

Temas abordados: Memória terapêutica; Autopercepção; Resiliência. 
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Objetivos: Levantar as expectativas individuais, os compromissos assumidos consigo 

mesmo, a percepção de si, autoconhecimento, sensibilização, reflexão, automotivação, 

absorção teórica. 

 

Realização: A partir da realização da dinâmica será discutida a importância da 

autopercepção como agente de mudança no processo de cessação do tabagismo, e as 

expectativas para o futuro. 

 

Dinâmica: Carta para si próprio (para ser aberta 6 meses mais tarde) 

Material: Envelope, sulfite, caneta. 

 

Realização: Individualmente, cada usuário escreve uma carta para si mesmo, como se 

estivesse escrevendo ao seu (sua) melhor amigo (a). Dentre os assuntos, abordar: como 

se sente no momento, o que espera da sua passagem pelo grupo (como espera estar 

pessoal e profissionalmente daqui a 6 meses). Destinar o envelope a si próprio (nome e 

endereço completo para remessa).  

Aqueles que não souberem escrever receberão ajuda de um “escritor”. 

 

7.1.16 Décima Sexta Reunião: Encerramento 

 

Temas abordados: Assertividade; Resiliência; Encerramento. 

 

Objetivo: promover uma análise crítica do processo de mudança ocorrido durante o 

período de tratamento, e realizar projeções para o futuro. 
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Realização: Através de representação feita em desenho ou através de figuras recortadas 

em revistas o participante deverá apresentar como ele estava antes e depois da entrada 

no grupo, estimulando-o a olhar para o seu próprio processo, ressaltando os benefícios 

obtidos até o momento e desenvolvendo a memória terapêutica, além de estimular a 

visão de futuro. 

Dinâmica: Como eu era, como estou como quero estar. 

Material: Papel, caneta, revistas, cola e tesouras. 

*Usuário deve desenhar ou recortar figuras de revista que representem como ele estava 

há 6 meses, como está naquela data, e como quer estar em 6 meses. 

* Resgate da 7ª sessão com o banco de dados de informações para manejo da fissura. 

 Dessa forma, a proposta aqui realizada, configuraria as sessões conforme o 

seguinte padrão: 

 

 

 

 

Semana Temas abordados Objetivos Dinâmica Comunicação 

1º 

O tratamento e as 

expectativas dos usuários; 

Vantagens e desvantagens 

de fumar; 

Razões individuais para 

parar de fumar 

Colher informações de 

como e por que ocorre a 

dependência de nicotina; 

provocar reflexões sobre as 

vantagens e desvantagens 

relacionadas ao ato de 

fumar; suscitar as  

discussões sobre a 

motivação de cada um para 

a cessação. 

*Balança 

decisória 

 

Exposição oral e 

uso de imagem 

(Balança)  

2º Marcação do dia D; Levantar informações sobre *Dicas para Roda de conversa. 
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Ambivalência; 

Vantagens e desvantagens 

de fumar; 

Síndrome da abstinência 

os métodos experimentados 

de cessação do tabagismo. 

Discutir a importância de 

definir um dia e método 

para parar de fumar; 

Incentivar a assertividade 

sobre a cessação do ato de 

fumar correlacionando as 

vantagens de parar e a 

motivação individual; 

orientar sobre formas de 

lidar com o estresse, fissura 

e com os eventuais sintomas 

de abstinência. 

lidar com a 

fissura 

Trocas de 

experiências entre 

os participantes  

3º 

Ganho de peso; 

Síndrome da abstinência; 

Fissura e situações de 

risco; 

Assertividade. 

 

Ampliar as discussões sobre 

os sinais e sintomas da 

síndrome de abstinência e 

dicas para superá-los; 

Incentivar a assertividade 

sobre a cessação do ato de 

fumar em situações de risco. 

Alternativas 

seguras e de 

risco 

Frases escritas em 

pedaços de papéis 

sobre situações de 

riscos de recaída. 

4º 

Benefícios diretos e 

indiretos em parar de 

fumar; 

Fortalecimento da 

autoestima; 

 

Discutir os benefícios 

alcançados até o momento 

(físico, econômico, social, 

etc); mostrar a importância 

de se estabelecer uma rede 

de apoio neste momento de 

cessação; incentivar o 

usuário a continuar 

acreditando que é possível 

parar de fumar. 

Poupançudo Roda de conversa. 

Registro escrito 

sobre o valor 

economizado e o 

modo como poderá 

ser utilizado. 

5º Assertividade; Através da exposição em Narrativas-  Meio gráfico 
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Memória terapêutica; 

Rede de apoio; 

Valorização à fala do 

outro. 

murais coloridos de 

fragmentos das falas dos 

usuários coletadas durante 

os primeiros encontros, 

valorizar o que os 

participantes trazem para o 

grupo através das suas 

narrativas, estimulando-os a 

ter um primeiro olhar sobre 

a sua trajetória na primeira 

parte do processo. 

Cartolina (cartolina). 

Reflexões e 

expressões verbais 

sobre os benefícios 

de se parar de 

fumar. 

Recordatório das 

narrativas 

(fragmentos de 

fala) ocorridas nos 

primeiros 

encontros.  

6º 

 

Mudança de estilo de vida; 

Maneiras de lidar com a 

ansiedade. 

 

 

 

Incentivar o estilo de vida 

saudável; discutir sobre 

alimentação saudável e a 

realização de atividades 

físicas; abordar os temas 

relacionados ao uso do 

álcool e estresse comuns à 

cessação. 

Diálogo com o 

grupo. 

Exercícios de 

relaxamento/res

piração. 

Leitura das dicas 

de manejo da 

fissura. 

Demonstração ( 

linguagem 

corporal) dos 

exercícios de 

respiração 

profunda e 

relaxamento. 

7º 

Vantagens da cessação; 

Manejo da fissura; 

Resiliência. 

Discutir os benefícios 

alcançados até o momento 

(físico, econômico, social, 

etc); discutir as estratégias 

que os usuários vêm 

utilizando para lidar com a 

fissura; incentivar o usuário 

a continuar acreditando que 

é possível parar de fumar. 

*Exercícios de 

relaxamento 

*Criação de um 

banco de dados 

com estratégias 

desenvolvidas 

pelos usuários 

Roda de conversa 

sobre benefícios 

alcançados. 

Recordatório e 

registro escrito das 

estratégias usadas 

para driblar 

situações de 

gatilho. 

8º Assertividade; Olhar para a necessidade Barbante Roda de conversa. 
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Escuta ativa; 

Valorização da fala do 

outro. 

específica do outro e buscar 

soluções em conjunto. 

Trabalhar a assertividade, 

argumentação, repensar o 

imediatismo e as atividades 

mais planejadas, pensadas e 

elaboradas. 

Escuta ativa( 

interpretar e 

compreender a 

mensagem que 

recebe). 

9º 

Síndrome da abstinência; 

Fissura e situações de 

risco. 

Provocar os participantes 

para falarem sobre os mitos 

e verdades envolvidos no 

tema tabagismo, trabalhar 

essas questões e esclarecer 

dúvidas sobre o tema, bem 

como questões referentes à 

abstinência do tabaco e 

fissura. 

Mitos ou 

verdades 

Leitura de frases 

sobre mitos e 

verdades 

relacionadas ao 

tabagismo e à 

abstinência. 

Discussão em 

grupo. 

10º 

Rede de apoio 

familiar/social; 

. 

 

Com um convidado de cada 

usuário (familiar ou amigo), 

provocar discussões acerca 

da importância do apoio 

neste momento; 

Convidado Roda de conversa 

com depoimentos 

dos convidados 

apoiadores. 

11º 

Autopercepção; 

Autoestima; 

Assertividade 

Suscitar no participante uma 

autopercepção sobre a 

autonomia que tem sobre 

sua vida, suas decisões e 

seus desafios, e assim, 

permitir que ele consiga 

compreender as 

possibilidades que estão 

diante dele em situações de 

risco. 

Borboleta Azul Diálogo reflexivo. 

Figura ou origami 

de borboleta. 

12º  Desenvolver habilidades Roda de Trocas de 
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Habilidades para lidar com 

situações de risco. 

 

 

para lidar com situações de 

risco associadas ao hábito 

de fumar. Identificação das 

emoções negativas, 

situações difíceis, diversão e 

lazer, as pressões sociais e 

os momentos de fissura que 

podem levar a lapsos e 

recaídas. 

conversa experiências 

através do relato 

das situações 

vivenciadas. 

13º 

Assertividade; 

Autoestima; 

Resiliência. 

Olhar para si mesmo como 

agente de mudança, 

estimulando o 

autoconhecimento, a 

autoestima e força interior. 

Pra quem você 

tira o chapéu? 

Relatos sobre o 

modo como cada 

um se vê no 

processo de 

mudança ocorrido 

até aqui. 

14º 

Memória terapêutica. 

Valorização da fala do 

outro. 

Expressar os sentimentos 

em relação a participação no 

grupo, sua importância na 

busca da cessação do 

tabagismo; desenvolver a 

memória terapêutica.  

O que o grupo 

representa para 

mim 

Roda de conversa. 

15º 

Memória terapêutica; 

Autopercepção; 

Resiliência. 

Levantar as expectativas 

individuais, os 

compromissos assumidos 

consigo próprio, percepção 

de si, autoconhecimento, 

sensibilização, reflexão, 

automotivação, absorção 

teórica. 

Carta para si 

mesmo (para ser 

aberta 6 meses 

mais tarde) 

Material gráfico. 

Roda de conversa. 

Texto Escrito 

16º 

Assertividade; 

Resiliência; 

Encerramento. 

Através de um desenho ou 

colagem de figuras, o 

usuário vai procurar fazer na 

- Como era 

como estou 

como quero 

Roda de conversa 

Linguagem gráfica  

Texto escrito. 
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linguagem gráfica a 

representação de como ele 

estava antes e depois da 

entrada no grupo, 

estimulando o olhar para o 

próprio processo, 

ressaltando os benefícios 

obtidos até o momento e 

desenvolvendo a memória 

terapêutica, além de 

estimular a visão de futuro. 

 

estar 

- Resgate da 7ª 

sessão com o 

banco de dados 

de informações 

para manejo da 

fissura. 

Figura 9 – Quadro Resumo das Sessões 
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APÊNDICE A - ROTEIRO DA ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

 

Roteiro de Entrevista 

Identificação: ----------------------------------------- 

Data:- ---------------------------------------------------- 

 

1. Em sua opinião houve alterações no modo como você conduz as entrevistas de 

anamnese ao longo do seu tempo de trabalho no Programa? 

2. Como você tratava os temas abordados na primeira sessão estruturada? E com a 

presença dos estagiários? 

3. E os da segunda sessão estruturada? Você observa ter havido mudanças no modo 

de conduzir essas sessões? 

4. Com relação ao processo de trabalho na condução de terceira sessão estruturada, 

houve mudanças? 

5. Você percebeu ao longo desses anos ter havido que tipos de modificações nos 

aspectos comunicacionais dos grupos? 

6. Você identifica que a presença dos estagiários tenha produzido mudanças no 

processo de trabalho da equipe do Programa de Controle do Tabagismo? Isso implicou 

em mudanças em outros espaços onde você atua na rede de cuidados? 

7. Quer fazer mais algum comentário, de modo geral, sobre o trabalho 

desenvolvido em equipe multiprofissional do Programa de Controle do Tabagismo?  
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APÊNDICE B – TERMO DE CONSETIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA 

MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO NA SAÙDE: 

FORMAÇÃO DOCENTE INTERDISCIPLINAR PARA O SUS 

 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Titulo do Projeto: COMUNICAÇÃO: DISPOSITIVO A SERVIÇO DA 

RESSIGNIFICAÇÃO DOS PROCESSOS DE TRABALHO EM SAÚDE 

 

Pesquisador Responsável pelo Projeto:  

Aluno de mestrado: LEÔNES OLIVEIRA DA SILVA 

 

Orientador: Prof. Dr. Gilson Saippa de Oliveira 

Contato: (22) 999115323                   E-mail: leonesoliveiraleo@gmail.com 

Endereço Institucional dos Pesquisadores: 

Universidade Federal Fluminense – UFF , Escola de Enfermagem Aurora de Afonso 

Costa, R. Dr. Celestino, 74, Niterói - Centro Niterói-RJ. Tel: 21- 26299483 
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Endereço do Comitê de Ética em Pesquisa em que o Pesquisador Registrou o Projeto de 

Pesquisa: 

Universidade Federal Fluminense –ISNF- Rua Dr Silvio Henrique Braune, nº 22, 

Centro Nova Friburgo-RJ – Tel: 22- 25287168 / 22- 25287166     

http://www.ceppunf.uff.br/  

Este documento que você está lendo é chamado de Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE), ele contém explicações sobre o estudo que você está sendo 

convidado a participar. 

Antes de decidir se deseja participar (de livre e espontânea vontade) você deverá ler e 

compreender todo o conteúdo. Ao final, caso decida participar, você será solicitado a 

assiná-lo e receberá uma via do mesmo. 

Antes de assinar faça perguntas sobre tudo o que não tiver entendido bem. O 

pesquisador deste estudo responderá às suas perguntas a qualquer momento (antes, 

durante e após o estudo). 

O (a) Sr. (a) está sendo convidado (a) a participar do projeto de pesquisa intitulado: 

COMUNICAÇÃO: DISPOSITIVO A SERVIÇO DA RESSIGNIFICAÇÃO DOS 

PROCESSOS DE TRABALHO EM SAÚDE que pretende  identificar as práticas 

comunicacionais, vinculadas ao tema do Tabagismo, na relação estabelecida entre 

trabalhadores do SUS e estagiários de fonoaudiologia da UFF no espaço de uma 

Policlínica de Saúde. 

 

Informa-se ainda que: 

• O(a) Sr.(a) tem o direito de analisar se quer ou não participar desse estudo e que 

será garantido o tempo suficiente para que decida autonomamente se deseja ou não 

participar e que em caso de dúvidas, será garantido e informado o seu direito de 

consultar pessoas de sua confiança para após isso dar o seu consentimento; 

• O(a) Sr.(a) receberá respostas ou esclarecimentos sobre quaisquer dúvidas 

acerca dos procedimentos e outros assuntos relacionados com a pesquisa, ainda que isto 

possa afetar a sua vontade de continuar dela participando; 

• A participação não gera ônus financeiro para o participante; 

• O(a) Sr.(a) terá liberdade de retirar o seu consentimento a qualquer momento e 

deixar de participar da pesquisa; 
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Observar que o estudo não apresenta riscos significativos, podendo ocorrer algum 

desconforto ao longo da realização das entrevistas que serão organizadas em torno de 

temas relativos aos processos de comunicação em saúde ligados a cessação do hábito de 

fumar, presentes nos 4 (quatro) Manuais  do Participante, buscando vincular tais 

temáticas às estratégias desenvolvidas conjuntamente com Estágio de Fonoaudiologia 

Institucional da UFF, seja nas ações diretas com usuários ou aquelas voltadas as 

atividades de apoio aos processos de trabalho da equipe. Tais entrevistas terão duração 

média de 40 minutos e que ao longo deste processo será tomado o devido cuidado para 

que o (a) Sr.(a) tenha assegurado  o direito de interrompe-las, sugerir pausas, afim de 

garantir que se sinta confortável na condição de participante da pesquisa; 

A interpretação das informações levantadas nas entrevistas, tendo como base a 

metodologia qualitativa, buscará descobrir os núcleos de sentido que compõem uma 

comunicação, a partir de processos de categorização das narrativas e registro das 

temáticas e temas elaborados previamente e emergentes. 

• Além dos objetivos definidos, esta pesquisa será utilizada para fins pedagógicos 

e acadêmicos respeitando os preceitos éticos definidos pela Resolução 466/2012, as 

informações coletadas ficarão sob a responsabilidade do pesquisador tendo como 

garantia inequívoca de que durante e após este estudo sua identidade não será exposta; 

• Teremos como benefícios indiretos, a ampliação do conjunto de informações 

disponíveis sobre a potência dos processos comunicacionais em saúde como recurso a 

favor da qualidade de vida buscando agregar valor à consolidação das redes e 

ressignificação dos processos de trabalho e formação. 

• Os resultados serão divulgados por meio de Periódicos Científicos, Anais de 

Congressos Científicos, Trabalhos de Conclusão de Mestrado e Livros Impressos e 

Eletrônicos e que neles se manterá o caráter confidencial das informações relacionadasa 

sua privacidade; 

•  Que sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua relação com o pesquisador ou 

com a instituição. 

• Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre quaisquer momentos desta 

pesquisa, poderá entrar em contato com o Comitê de Ética  em Pesquisa (CEP ISNF-

UFF) do Instituto de Saúde de Nova Friburgo, pela internet: http://www.ceppunf.uff.br/ 

ou no telefone (22) 25287168. 

•  Informamos também que o registro das narrativas produzidos  nas entrevistas 

ficará de posse do pesquisador durante (3) três anos e após este período será descartado. 

Após ser informado declaro que: 



 

106 
 

 

 
 
 

(   ) foi garantido o tempo suficiente e a possibilidade de consulta a pessoas de minha 

confiança sobre a possibilidade de participar ou não desta pesquisa; 

(  ) fui suficientemente esclarecido sobre os objetivos e os métodos a serem utilizados,  

(  )  fui informado que participaria desta pesquisa integrando a realização de entrevistas, 

com duração média de 40 minutos; 

(  )  fui informado sobre os possíveis desconfortos e riscos decorrentes da participação 

na pesquisa, além dos benefícios esperados, inclusive considerando benefícios e 

acompanhamentos posteriores ao encerramento e/ ou a interrupção da pesquisa;  

(    ) recebi a garantia de plena liberdade de recusar em participar ou retirar meu 

consentimento, em qualquer momento da pesquisa, sem penalização alguma e que este 

termo atendeu as exigências contidas na Resolução 466/12 do Conselho Nacional de 

Saúde. 

(   ) recebi uma via deste Termo de Consentimento, rubricado e assinado em todas as 

suas folhas, 

Registramos ainda que, após a concordância de sua participação O(a) Sr.(a) tem direito 

à indenização, caso ocorra algum descumprimento de tais prerrogativas,  conforme item 

V.7 da resolução 466/12 do CNS. 

Declaro que fui suficientemente esclarecido sobre os objetivos e os métodos a serem 

utilizados, que fui informado sobre os possíveis desconfortos e riscos decorrentes da 

participação na pesquisa, além dos benefícios esperados, inclusive considerando 

benefícios e acompanhamentos posteriores ao encerramento e/ ou a interrupção da 

pesquisa; garantia de plena liberdade ao participante da pesquisa de recusar se a 

participar ou retirar seu consentimento, em qualquer momento da pesquisa, sem 

penalização alguma e que este termo atendeu as exigências contidas na Resolução 

466/12 do Conselho Nacional de Saúde. 

Participante da Pesquisa, 

_________________________________________________________ 

Idade:__________ R.G____________________________ Tel contato: 

____________________ 

 

___________________, ___ de ___________201__ 

Assinatura do participante da Pesquisa 

_______________________________ 
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Assinatura do Pesquisador que obteve o consentimento 

______________________________ 

 

 

 

 

ANEXO A - TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO 
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ANEXO B – CARTA DE ANUÊNCIA 

 

 

CARTA DE ACEITE INSTITUCIONAL 

Prezados Membros do Comitê de Ética em Pesquisa do ISNF-UFF, eu, Romil Tao 

Moreira, Diretor da Unidade de Saúde Policlínica Dr. Silvio Henrique Braune do 

Município de Nova Friburgo-RJ, venho por meio desta informar que estou ciente e de 

acordo com a realização da pesquisa intitulada: COMUNICAÇÃO: 

DISPOSITIVO A SERVIÇO DA RESSIGNIFICAÇÃO DOS 

PROCESSOS DE TRABALHO EM SAÚDE, sob a responsabilidade do 

pesquisador LEÔNES OLIVEIRA DA SILVA. Esta Unidade de Saúde está 

ciente da libração/entrada do pesquisador para a coleta dos dados referentes à pesquisa, 

somente, mediante a apresentação do PARECER de APROVADO por este CEP. 

Esta instituição é consciente de sua corresponsabilidade do presente projeto de pesquisa 

e de seu compromisso no resguardo da segurança e do bem estar dos participantes de 

pesquisa nela recrutados, dispondo de infraestrutura necessária para a garantia de tal 

segurança e bem estar. O pesquisador responsável declara estar ciente das normas que 

envolvem as pesquisas com seres humanos, em especial a Resolução do Conselho 

Nacional de Saúde nº 466/12 e no que diz respeito à coleta de dados que apenas será 

iniciada após a APROVAÇÃO DO PROJETO por parte deste Comitê de Ética em 

Pesquisa e pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP), se também houver 

necessidade.  

  Nova Friburgo, 13 de junho de 2017. 

 

Romil Tao Moreira 
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ANEXO C – PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 
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ANEXO D - POUPANÇUDO (Lado 1) 
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ANEXO D – POUPANÇUDO (LADO 2) 

 

1º mês  

Fumei? Quantos? Gastei? Economia: 

2º mês 

Fumei? Quantos? Gastei? Economia: 

3º mês 

Fumei? Quantos? Gastei? Economia: 

4º mês 

Fumei? Quantos? Gastei? Economia: 

5º mês 

Fumei? Quantos? Gastei? Economia: 

6º mês 

Fumei? Quantos? Gastei? Economia: 

7º mês 

Fumei? Quantos? Gastei? Economia: 

8ª mês 

Fumei? Quantos? Gastei? Economia: 

9º mês 

Fumei? Quantos? Gastei? Economia: 

10º mês 

Fumei? Quantos? Gastei? Economia: 

11ª mês 

Fumei? Quantos? Gastei? Economia: 

12ª mês 

Fumei? Quantos? Gastei? Economia: 
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ANEXO E – FOLHA DE AUTORREGISTRO 

Dia 

 

Cigarros Hora Prazer (0-10) Situação 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     

26     

27     

28     

29     

30     

31     
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ANEXO F – TÉCNICAS DE AUTOCONTROLE PARA DEIXAR DE FUMAR 
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ANEXO G – TREINO DE RESPIRAÇÃO PROFUNDA 
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ANEXO H – BORBOLETA AZUL 

 

 


