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SILVA, V. V. Estratégias de promoção e prevenção na formação e na prática de profissionais 

de saúde junto a tabagistas: uma abordagem socioclínica institucional. [dissertação]. Rio de 

Janeiro: Escola de Enfermagem Aurora Afonso Costa, Universidade Federal Fluminense; 

2019. 

 

RESUMO 

Estudo que traz como objeto “a formação de profissionais de saúde nas ações de promoção e 

prevenção junto a tabagistas na Estratégia Saúde da Família”. Problematiza-se as dificuldades 

na realização de ações de promoção e prevenção voltadas ao tabagismo, considerando os 

centros formadores, os serviços de saúde e a sociedade em geral. Traz como objetivos: 

Analisar os fatores que interferem na prática de promoção e prevenção desenvolvidas por 

profissionais de saúde junto a tabagistas, considerando seu processo formativo e suas 

atividades junto a fumantes na Estratégia da Saúde da Família. Trata-se de uma pesquisa 

intervenção com abordagem qualitativa, tomando como referencial teórico metodológico a 

Análise Institucional na modalidade Socioclínica Institucional das práticas profissionais. 

Escolhe como cenário uma Unidade da Saúde da Família de um município do Rio de Janeiro 

e como participantes profissionais de saúde da referida unidade. Elege como dispositivos da 

coleta de dados encontros nos moldes da Socioclínica Institucional, um diário para anotações 

do pesquisador e as anotações nas atas dos grupos de tabagista. A pesquisa foi aprovada pelo 

CEP/UFF com o número 2.930.317 CAAE 91395518.8.0000.5243. O primeiro encontro 

aconteceu em outubro de 2018 e compareceram 15 profissionais, e o segundo encontro de 

restituição em maio de 2019 com 17 profissionais. O material coletado foi transcrito e a 

produção de dados permitiu evidenciar as características da Socioclínica Institucional e dois 

eixos de análise. O primeiro “a intervenção Socioclínica Institucional traz para debates a 

promoção e prevenção do tabagismo na formação e na prática dos profissionais” que se abriu 

para 03 sub eixos.  O segundo a abordagem Socioclínica Institucional como favorecedora para 

a busca de estratégias de prevenção ao tabagismo. Os resultados do primeiro eixo 

evidenciaram a falta de ações mais efetivas voltadas ao tabagismo durante a formação; o 

preocupante envolvimento de crianças e adolescentes no ato de fumar no seio das próprias 

famílias; as contradições entre o que recomendam os programas oficiais e o que realmente 

ocorre no cotidiano. O segundo salienta como o referencial teórico metodológico favoreceu os 

debates que permitiram pensar em dois produtos que possibilitaram ampliar as ações de 

promoção e prevenção do tabagismo na formação e capacitação dos profissionais de saúde. 

Considera que o estudo possibilitou que práticas instituintes relacionadas ao tabagismo 

fossem assimiladas pelos participantes naquele cenário, qualificando a formação de 

acadêmicos, preceptores e trabalhadores da unidade.  

 

Descritores: Hábito de fumar; Estratégia saúde da família; Formação profissional em saúde; 

Educação em Saúde. 
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SILVA, V. V. Promotion and prevention strategies in the training and practice of health 

professionals with smokers: an institutional socioclinical approach. [dissertation]. Rio de 

Janeiro: Aurora Afonso Costa Nursing School, Fluminense Federal University; 2019. 

ABSTRACT  

Study that brings as its object “the training of health professionals in promotion and 

prevention actions with smokers in the Family Health Strategy”. Problematizes the difficulties 

in carrying out promotion and prevention actions focused on smoking, considering the 

training centers, the health services and the Society in general. Objective: Analyse the factors 

that interfere with the practice of promotion and prevention developed by health professionals 

with smokers, considering its training process and its activities with smokers in the Family 

Health Strategy. Its is an intervention research with qualitative approach, taking as 

methodological theoretical reference the Institutional Analysis in the Institutional 

Socioclinical modality of professional practices. Chooses as a scenario a Family Health Unit 

in a city of Rio de Janeiro and as health professional participants of that unit. Elect as data 

collection devices two meetings along the lines of Institutional Socioclinics, a diary for the 

researcher’s notes and notes in the minutes of the smokers groups. The survey was approved 

by CEP/UFF with the number 2.930.317 CAAE 91395518.8.0000.5243. The first meeting 

took place in October 2018 and 15 professionals attended, and the second restitution meeting 

in May 2019 with 17 professionals. The collected material was transcribed and the production 

of data allowed to highlight the characteristics of Institutional Socioclinics and two axes of 

analysis. The first “Institutional Socioclinical intervention brings to debate the promotion and 

prevention of smoking in the training and practices of professionals” that opened to 03 sub 

axes. The second “Institutional Socioclinical approach as a provider for the search for 

smoking prevention strategies”. The results of the first axis showed the lack of more effective 

actions focused on smoking during training; the worrying involvement of children and 

adolescents in smoking within their own families; the contradictions between what official 

programs recommend and what really happens in everyday life and the difficulties and 

potentialities of smoking groups. The second highlights how the methodological theoretical 

reference favored the debates that allowed us to think about two products that made it possible 

to expand the actions of smoking promotion and prevention in the training and qualification 

of health professionals. Considers that the study made it possible for instituting practices 

related to smoking to be assimilated by participants in that scenario, qualifying the education 

of academics, preceptors and unit workers. 

 

Descriptors: smoking habit; family health Strategy; health professional training; Health 

Education. 
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APRESENTAÇÃO DA DISSERTAÇÃO  

Esperando facilitar a compreensão dos leitores acerca da organização da dissertação, 

este estudo foi dividido em capítulos.  

O primeiro capítulo traz a Introdução que situa o leitor quanto à temática eleita para o 

estudo, traz o problema que deu origem a pesquisa, destaca o objeto, as questões norteadoras, 

os objetivos a relevância e a justificativa para a realização desta pesquisa.  

O segundo capítulo constitui-se da Revisão de Literatura, necessária para ampliar o 

conhecimento sobre a Atenção Básica (AB) e as ações de promoção e prevenção na Estratégia 

da Saúde da Família; traz considerações sobre a Política de tabagismo no Sistema Único de 

Saúde (SUS) e, as habilidades e competências requeridas na formação dos profissionais de 

nível universitário nas ações de promoção e prevenção.  

No terceiro capítulo, realizou-se uma pequena reflexão sobre o Referencial Teórico 

Metodológico escolhido, a Análise Institucional de origem francesa, abordando seus 

principais conceitos e sua utilização nas pesquisas da Saúde Coletiva. Este referencial será 

retomado durante a apresentação dos resultados e a discussão dos achados. 

No quarto capítulo, desenvolveu-se a Metodologia, onde se destacou o tipo de 

pesquisa realizada, com destaque ao referencial teórico metodológico a Socioclínica 

Institucional, uma modalidade de pesquisa da Análise Institucional, destacando como a 

mesma foi utilizada na escolha dos instrumentos, na coleta e na análise dos dados. Traz ainda 

o cenário do estudo e os aspectos éticos e legais para o desenvolvimento do estudo. 

O quinto capítulo foi dedicado a apresentar os resultados do estudo trazendo 

inicialmente quem foram os participantes e a seguir os eixos de análise e seus subeixos. Neste, 

procurou-se trazer as falas dos participantes que mais correspondessem aos objetivos do 

estudo, sempre tendo em mente a necessária correlação entre teoria e prática. Traz para 

fundamentar os depoimentos autores que discutem a formação dos profissionais de saúde, 

artigos e documentos sobre as ações de promoção e prevenção voltadas ao tabagismo e 

autores que discutem os conceitos da Análise Institucional, como o conceito de encomenda, 

demandas, instituição, instituído, instituinte, implicação. O segundo eixo, destacou como a 

partir da metodologia da Socioclínica Institucional foi possível se construir os produtos do 

estudo. 

Tratando-se de um mestrado profissional, o sexto capítulo traz o produto do estudo, 

formulado a partir de debates coletivos com os participantes e profissionais de saúde da 

unidade de saúde, cenário do estudo. Desta maneira procura-se devolver para os cenários de 
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prática os resultados do estudo a que venham contribuir para melhorar o problema que deu 

origem a elaboração da pesquisa. O produto do estudo é descrito de maneira a que possa ser 

aplicado em outros espaços, ampliando a abrangência do mesmo. Um segundo produto, foi 

pensado pelos alunos de Farmácia, docente de Farmácia e pesquisadora, relacionado à 

educação permanente dos profissionais de saúde sobre o tabagismo.  

O sétimo capítulo traz as Considerações Finais, destacando a necessidade da 

continuação de estudos voltados ao tabagismo e a necessária continuidade do 

desenvolvimento dos produtos. 

Os anexos e os apêndices trazem a documentação necessária para a realização do 

estudo, os questionários de Tolerância de Fagerström (FAGERSTRÖM; SCHNEIDER, 1989) 

e Escala de Razões para Fumar Modificada, o instrumento de coleta de dados, extratos das 

diferentes fases da análise dos dados que permitiram a elaboração do eixo de análise e do 

analisador. Além de realizar a associação das falas com as características da Socioclínica 

Institucional referencial teórico metodológico do estudo. 

 



16 

 

1
Quando falamos de implicações, estamos trazendo este conceito da Análise Institucional, referencial teórico e 

metodológico deste estudo. Para Lourau (1993) a análise das implicações não consiste somente em analisar os 

outros, mas em analisar a si mesmo a todo momento, inclusive no momento da realização da pesquisa escrita e 

da pesquisa em campo.  

 

I. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Das implicações do pesquisador1 ao objeto de estudo 

 

 A educação é uma parte de minha vida, que me acompanha desde intra-útero, quando 

mesmo durante a gestação minha mãe me mandava informação que pra ser gente, se estuda, 

se estuda e se estuda. Assim se passaram os anos e aquela menina que frequentou escolas 

públicas, chegou à graduação em Medicina, onde as questões educativas ligadas à minha 

experiência pessoal e outras adquiridas ao longo desta caminhada, sempre estiveram 

presentes. Especificamente no trabalho que desenvolvo desde 2001 como médica da 

Estratégia da Saúde da Família (ESF), quando participei do Programa de Interiorização do 

Trabalho em Saúde (PITS) pelo Ministério da Saúde no estado do Maranhão até o ano de 

2004. Voltei para o Rio de Janeiro, trabalhei seis meses em Búzios e retornei ao Maranhão 

para trabalhar por mais seis anos. Neste local, as ações educativas principalmente nos 

interiores do Maranhão, onde minha autonomia junto com a equipe era construída de acordo 

com as necessidades da comunidade, e com total apoio das coordenações, eram bem aceitas 

pela comunidade, principalmente as acompanhadas em pré-natal e com os idosos com 

doenças crônicas ou não. Esta foi uma experiência bastante positiva em um contexto sócio 

político e histórico e em uma região de carência de informação e serviços médicos.  

Trazendo esta experiência para o Módulo de Família em um bairro da cidade de 

Niterói, onde a ESF existe desde 1992, percebia que as ações educativas voltadas à 

comunidade não parecem ter o mesmo alcance, com pouca participação de pessoas nos grupos 

educativos, e sem a devida coparticipação no processo de mudanças de comportamento. Este 

fato pode ser constatado, no decorrer destes anos, pois assim que cheguei à unidade de saúde 

em 2012, tinha uma lista de espera para participar do Grupo de Tabaco.  Atualmente, estamos 

formando grupos pequenos a cada dois meses e a frequência é muito reduzida. 

Tentando buscar as causas desta baixa procura dos tabagistas para participar de grupos 

educativos, tenho o pressuposto que pelo lado dos usuários, talvez seja a pouca 

disponibilidade de tempo que as pessoas têm para atentar para a sua saúde de maneira
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preventiva e não curativa e, sobretudo, pela necessidade de homens e mulheres trabalharem 

no sustento da família como fontes provedoras. Pelo lado dos profissionais, e especificamente 

dos profissionais de nível universitário, me parece que as práticas educativas são ainda 

efetuadas, tendo como princípio passar informações e a preocupação é mais em transmitir a 

informação do que trocar e ampliar as experiências sobre as causas dos problemas 

relacionados à dificuldade em parar de fumar. Esta maneira de agir deixa pouco espaço para 

debates e reflexões sobre o que leva o indivíduo a tornar-se um tabagista. 

 Dentre as diferentes ações de promoção e prevenção do tabagismo, as práticas 

educativas se constituem em mais uma das atividades preconizadas na ESF a serem 

desenvolvidas na prestação de serviços à comunidade. No caso deste estudo, partimos do 

princípio que as questões relativas à saúde da comunidade precisam ser revistas pela 

sociedade como um todo, e, particularmente pelo profissional que trabalha com a população 

valorizando a vivência trazida pelos participantes tabagistas enquanto indivíduos e cidadãos. 

Isto significa um repensar dos serviços de saúde e da relação com o usuário e de um com o 

outro. 

Outro problema que me preocupava era que ao atuar como preceptora de alunos em 

uma unidade de saúde da família, percebia o pouco interesse dos estudantes com relação às 

práticas de promoção e prevenção relacionadas ao tabagismo, ficando a participação dos 

mesmos com relação a esta problemática, restrita à participação nos grupos de tabagistas. 

A pouca adesão dos tabagistas nos grupos e a percepção de que havia necessidade de 

ampliar os debates sobre as ações dos profissionais de saúde nas ações voltadas ao tabagismo, 

levou ao objeto de estudo pensado como “a formação e as práticas de profissionais de saúde 

nas ações de promoção e prevenção junto a tabagistas na Estratégia Saúde da Família”. 

 

1.2 O tabagismo como problema de saúde pública e as ações de promoção e prevenção  

 

Para Freire (2011), ensinar exige reflexão crítica sobre a prática e traz como exemplo 

os fumantes, ao refletirem sobre a necessidade de parar de fumar. Destaca que seria exagero 

idealista afirmar que a assunção de que fumar ameaça sua vida já significa que os usuários vão 

deixar de fumar. Mas deixar de fumar passa, em algum sentido, pela assunção do risco que se 

corre ao fumar. Por outro lado, a assunção se vai fazendo cada vez mais assunção na medida 

em que ela engendra novas opções, por isso mesmo em que ela provoca ruptura, decisão e 

novos compromissos. Quando as pessoas enfim assumem o mal ou males que o cigarro pode 

causar, podem se mover no sentido de evitar os males. Decide-se, rompe-se e cria-se espaço 
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para fazer opções. Mas é na prática de não fumar que a assunção do risco que se corre por 

fumar se concretiza materialmente. 

Coerente com o que foi dito acima, Alves (2005) refere que educar para saúde é ir 

além da assistência curativa, priorizando ações preventivas e promocionais, reconhecendo os 

usuários dos serviços de saúde como sujeitos portadores de saberes e condições de vida, 

estimulando-os a lutarem por mais qualidade de vida e dignidade.  

Complementam Romero, Costa e Silva (2011) e Serapioni (2005) que as intervenções 

necessárias para a promoção da saúde devem estar centradas num trabalho coletivo e 

garantidas através de políticas sociais que possibilitem uma assistência humanizada e 

resolutiva. Essas intervenções devem permitir o planejamento e o desenvolvimento de ações 

educativas onde as famílias e as comunidades sejam o foco central da atenção à saúde. 

Para promover saúde deve-se refletir sobre o objeto saúde, considerando-a um conceito 

em construção que depende de valores sociais, culturais e históricos, e que permita viver com 

qualidade. As ações de promoção à saúde propõem reorientar os serviços de saúde, indo à 

busca de atenção integral às pessoas em suas necessidades, visando construir saúde em seu 

sentido mais amplo, e lutando contra as desigualdades através da construção de cidadania 

(BRASIL, 2006b).  

Essas ações estão contempladas na Política Nacional de Promoção da Saúde, aprovada 

pela Portaria n.º 687, de 30 de março de 2006 (BRASIL, 2006a). No intuito de fortalecer os 

vínculos com a população, e visando integrar profissionais e comunidade na busca de maior 

atuação e atenção aos usuários foi criada pelo Ministério da Saúde, em 1994, a ESF. Ela vem 

propor novos processos de trabalho nas unidades de saúde a nível municipal e tem a finalidade 

de reordenar o modelo de atenção no SUS (BRASIL, 2004). 

 Dentre as inúmeras atribuições dos profissionais da ESF estão às ações educativas, que 

fazem destes, agentes de mudanças individuais e coletivas no contexto biopsicossocial de 

atenção à família. Fica assim atribuído aos profissionais da atenção à família o papel de 

facilitador do processo de educação em saúde (MACHADO et al., 2007). 

 Machado e Wanderley (2009) trazendo a questão da educação e da saúde para o SUS 

referem como um grande desafio, a necessidade de fomento às Políticas de Desenvolvimento 

para os trabalhadores que integram o cenário do SUS, propondo um processo permanente de 

aprendizado pelo trabalho, projetando possibilidades de desconstrução/construção de novos 

valores, novos ideais e de novas lutas, para produzir mudanças de práticas, de participação 

social e de gestão. Retomam os princípios da Carta de Otawa (1986, p. 06) que tem como 

princípio norteador: “elaborar e implementar políticas públicas saudáveis; criar ambientes 
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favoráveis à saúde; reforçar ação comunitária; desenvolver habilidades pessoais e reorientar o 

sistema de saúde”. 

 No caso deste estudo o interesse se volta às práticas de promoção e prevenção 

relacionadas ao tabagismo na formação seja na graduação e ou nos serviços de saúde, 

entendendo que as práticas educativas podem se constituir em uma importante medida de 

aproximação dos profissionais com os tabagistas e suas dificuldades na cessação de fumar. 

Tabagismo é uma doença. A nicotina do tabaco causa dependência química similar à 

dependência de drogas como heroína ou cocaína. O tabagismo está na Décima Revisão da 

Classificação Internacional de Doenças (CID-10), no grupo dos transtornos mentais e de 

comportamento decorrentes do uso de substância psicoativa. É considerada uma doença 

pediátrica, pois a idade média da iniciação é 15 anos. Comporta-se como uma doença crônica, 

seu tratamento deve ser valorizado fazendo parte das rotinas de atendimento de unidades de 

saúde do SUS (BRASIL, 2007a). 

O Tabagismo é um problema de saúde pública ao responder por 40 a 50% de todas as 

mortes por câncer, 90 a 95% das mortes de pulmão, 75% das mortes por DPOC, cerca de 

20%  das mortes por doenças vasculares, 35% das mortes por doenças cardiovasculares, entre 

homens de 35 a 69 anos de idade, nos países desenvolvidos (WHO, 1999). 

Este fato contribui para que hoje o tabaco responda por 15% do total de mortes nesses 

países (BRASIL, 2007a). De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), o 

tabagismo é responsável por cerca de 5 milhões de mortes por ano em todo o mundo - 

somente aqui no Brasil são mais de 200 mil. Para se ter uma ideia, ele mata mais que AIDS, 

malária, tuberculose, crack, cocaína e heroína em conjunto, configurando-se como a maior 

causa evitável de doenças, invalidez e morte (BRASIL, 2007a). 

Quando comparadas com as pessoas que continuam a fumar, as que deixam de fumar 

antes dos 50 anos de idade apresentam uma redução de 50% no risco de morte por doenças 

relacionadas ao tabagismo após 16 anos de abstinência. O risco de morte por câncer de 

pulmão sofre uma redução de 30 a 50% em ambos os sexos após 10 anos sem fumar; e o risco 

de doenças cardiovasculares cai pela metade após um ano sem fumar (BRASIL, 2007a). 

 Cerca de 80% dos fumantes querem parar de fumar. No entanto, apenas 3% 

conseguem a cada ano, e a maioria desse grupo para sem ajuda. Esse dado é um indicador da 

capacidade da nicotina causar dependência, pois, provavelmente, os que têm baixa 

dependência são os que mais conseguem parar de fumar sem um tratamento formal. Também 

é um indicador de baixo acesso dos fumantes aos avanços no campo de cessação de fumar, 
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que chegam a aumentar as taxas de cessação de 3% para 20% a 30% em um ano (BRASIL, 

2007a). 

Em face deste quadro, enquanto médica da ESF percebia a gravidade do problema. De 

um lado, os dados da literatura revelam os problemas que a nicotina acarreta na saúde física e 

mental dos indivíduos e de outro, me inquietava a pouca adesão dos usuários em participar de 

ações de promoção e prevenção contra o tabagismo e, principalmente, a complexidade na 

formação dos profissionais de saúde em atuarem de maneira efetiva nas ações de combate ao 

tabagismo. Diante desta problemática algumas questões foram pensadas:  

De que maneira vem sendo abordada durante a formação dos profissionais de saúde a 

prática de promoção e prevenção junto a tabagistas? 

Que ações de promoção e prevenção junto aos tabagistas podem ser desenvolvidas 

pelos profissionais de saúde e alunos em formação na ESF? 

De que maneira as práticas educativas desenvolvidos com tabagistas contribuem para a 

cessação de fumar?  

Perante estes questionamentos e entendendo não ser possível pesquisar a causa de 

todas estas questões escolhemos os seguintes objetivos para direcionar este estudo: 

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo geral 

 

Analisar os fatores que interferem na prática de promoção e prevenção desenvolvidas 

por profissionais de saúde junto a tabagistas considerando seu processo formativo e suas 

atividades junto a fumantes na Estratégia da Saúde da Família. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

 Identificar como tem sido abordada na formação dos profissionais de saúde a prática 

de promoção e prevenção junto a tabagistas; 

 Listar as ações que os profissionais de saúde consideram prática de promoção e 

prevenção relacionadas ao tabagismo;  

 Investigar junto aos profissionais de saúde de que maneira as práticas educativas 

podem contribuir para evitar o ato de iniciação ao fumo; 
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 Buscar juntamente com os participantes, estratégias relacionadas ao tabagismo e que 

possam ser aplicadas nos serviços de saúde e no processo de formação, proposta de 

produto deste estudo. 

 

1.4 Justificativa/relevância da pesquisa 

 

Ao iniciar o estudo buscando artigos nas bases de dados para elaborar o estado da arte, 

utilizamos a seguinte questão para nortear as buscas: “como vem sendo trabalhada na 

formação de profissionais de saúde as ações de promoção e prevenção no combate ao 

tabagismo”? A busca de artigos foi realizada a partir dos descritores: formação profissional 

em saúde, educação em saúde, profissionais de saúde, tabagismo, promoção da saúde e 

prevenção das doenças, todos encontrados nos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS). Os 

critérios de inclusão foram artigos publicados em revistas indexadas, em português, que 

respondam a questão norteadora e publicadas entre 2010 a 2018. Muitos artigos falam da 

temática tabagismo, mas a dificuldade está em encontrar artigos que relacionem a formação de 

profissionais de saúde e as ações de promoção e prevenção voltadas ao tabagismo. 

Diante do exposto, justifica-se realizar esta pesquisa pela necessidade de desenvolver 

programas de promoção e prevenção que venham colocar em debates e reflexões esta 

temática. Justifica-se também pela pertinência do tema entendendo que o tabagismo é uma 

epidemia construída por um comércio alimentado por várias estratégias para aumentar o 

consumo dos produtos do tabaco como, por exemplo: a propaganda para atingir adolescentes 

associando imagens positivas ao produto e ao ato de fumar e facilitação do acesso aos 

produtos. A cada dia, 100 mil jovens começam a fumar e 80% deles vivem em países pobres. 

No mundo e no Brasil, o tabagismo vem se concentrando cada vez mais nas populações de 

menor escolaridade e renda (BRASIL, 2007a). 

Ampliar os debates sobre os riscos do tabagismo torna-se relevante se considerarmos a 

necessidade de tentar uma aproximação do comportamento social dos fumantes que muitas 

vezes sentem-se fascinados pelo charme que representa o ato de fumar, mas que vem se 

transformando progressivamente num comportamento indesejável. Como consequência desse 

efeito, no Brasil, onde em 1998 a Pesquisa Nacional sobre Estilo de Vida realizada pelo 

Ministério da Saúde mostrava que tínhamos cerca 30,6 milhões de fumantes, dos quais 78% 

gostariam de deixar de fumar, ocorreu um aumento progressivo na demanda por ações de 

apoio à cessação o que por sua vez colocou em evidência o papel das instituições de saúde e 

de seus profissionais no âmbito da promoção e prevenção do tabagismo (BRASIL, 1998). 
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Destacamos ainda, a relevância científica deste estudo, pela necessidade de 

investigação sobre a maneira como os cursos de graduação de diferentes profissionais da 

saúde estão inserindo em suas grades curriculares o tema controle do tabagismo, sua 

promoção e prevenção. 

Por último e não menos relevante é que este estudo possibilita ampliar os debates 

utilizando o referencial teórico metodológico da análise institucional em sua modalidade 

socioclínico institucional, que propõem a realização de debates coletivos sobre um problema 

coletivo, onde uma diversidade de olhares e de vivências poderão trazer propostas com 

relação à formação dos futuros profissionais e as práticas dos profissionais de saúde. 

 

 

 

  



23 

 

 

II.  REVISÃO DE LITERATURA  

2.1 A Atenção Básica e as ações de promoção e prevenção na Estratégia da Saúde da 

Família  

 

Não se pode falar da Atenção Básica sem fazer referência a Declaração Alma Ata 

(1978) e a Carta de Otawa (1986), que são documentos provenientes de processos de 

discussões e construção coletiva sobre as reais necessidades das populações sendo utilizados 

como instrumentos de fundamental referência para todos os envolvidos com as questões de 

saúde como gestores, profissionais de saúde, pesquisadores, entre outros. 

A Promoção da Saúde é considerada o foco da Atenção Primária, pois visa à melhoria 

da qualidade de vida da população, através de hábitos e estilo de vida mais saudáveis, 

considerando os fatores socioculturais e econômicos que envolvem o indivíduo. Vem sendo 

fortemente discutida desde as Conferências Internacionais de Ottawa e Alma-Ata. A Carta de 

Ottawa é o documento base para as políticas de promoção da saúde, a qual define promoção 

da saúde como o processo de capacitação da comunidade para atuar na melhoria da sua 

qualidade de vida e saúde, incluindo uma maior participação da mesma no controle deste 

processo. A partir de então foram propostas estratégias de ações que visassem à 

implementação de políticas públicas de saúde e reorganização dos serviços de saúde, além da 

criação de ambientes favoráveis à saúde e do reforço da ação comunitária (CARTA DE 

OTAWA, 1986). 

A Promoção da Saúde é trabalhada dentro da ESF como uma das atividades a ser 

desenvolvidas pelos profissionais de saúde, tanto no âmbito individual quanto na sua 

coletividade. As estratégias de Promoção da Saúde requerem ações de muitos outros setores: 

ambiental, social, educação, devendo fornecer condições favoráveis e políticas públicas, 

visando à qualidade de vida dos indivíduos, família, comunidade. Enfatizando que saúde não é 

apenas ausência de doenças, mas sim o bem-estar físico, mental e psicossocial (BRASIL, 

1986). 

Em março de 2006, foi criada a Portaria 648, que revisa as diretrizes e normas para a 

organização da AB para o Programa da Saúde da Família (PSF) e dos Agentes Comunitários 

de Saúde (ACS) e, além disso, reforça a transformação do PSF em uma estratégia de 

abrangência nacional que demonstra necessidade de adequação de suas normas, em virtude da 

experiência acumulada nos diversos estados e municípios brasileiros com isso deixa de ser 

considerado PSF e passa a ser chamado de ESF (BRASIL, 2006b). 

A Atenção Básica é entendida como: 
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[...] um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrange a 

promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o 

tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a manutenção da saúde com o 

objetivo de desenvolver uma atenção integral que impacte na situação de saúde e 

autonomia das pessoas e nos determinantes e condicionantes de saúde da 

coletividade... (BRASIL, 2006b). 

  

Em 2011, a Portaria 2.488 que aprova a Política Nacional de Atenção Básica, revoga a 

Portaria 648 e vem estabelecer a revisão de diretrizes e normas para a organização da AB e 

para a ESF e o PACS. Enfatiza que: 

 

A Política Nacional de Atenção Básica tem na Saúde da Família sua 

estratégia prioritária para expansão e consolidação da atenção básica. A 

qualificação da Estratégia de Saúde da Família e de outras estratégias de 

organização da atenção básica deverão seguir as diretrizes da atenção básica 

e do SUS configurando um processo progressivo e singular que considera e 

inclui as especificidades loco regionais (BRASIL, 2011b). 
 

 Entende-se que para que haja esta reorganização é necessário investir na formação dos 

recursos humanos e grande destaque foi dado nos documentos do Ministério da Saúde, sobre a 

utilização da educação permanente como instrumento capaz de qualificar os profissionais de 

saúde. No documento Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) de 2012 encontramos que 

para redirecionamento do modelo de atenção os trabalhadores, gestores e usuários devem ter 

maior capacidade de análise, intervenção e autonomia para o estabelecimento de práticas 

transformadoras, estreitando os elos entre concepção e execução do trabalho. Nesse sentido, o 

PNAB (BRASIL, 2012b, p. 39), Educação Permanente em Saúde deve: 

 
embasar-se num processo pedagógico que contemple desde a aquisição/atualização 

de conhecimentos e habilidades até o aprendizado que parte dos problemas e 

desafios enfrentados no processo de trabalho, envolvendo práticas que possam ser 

definidas por múltiplos fatores (conhecimento, valores, relações de poder, 

planejamento e organização do trabalho etc.) e que considerem elementos que façam 

sentido para os atores envolvidos (aprendizagem significativa). 

 

A Política Nacional de Promoção da Saúde, conforme as diretrizes estabelecidas pela 

Carta de Otawa (1986) enfatiza a importância da formação para o desenvolvimento de 

políticas públicas promotoras da saúde tendo como eixo principal a dimensão do 

desenvolvimento de capacidades individuais e coletivas visando à melhoria da qualidade de 

vida e saúde da comunidade assistida pelos serviços de saúde. Destaca que a educação e a 

saúde são práticas sociais inseparáveis e interdependentes que sempre estiveram articuladas, 

sendo considerados elementos fundamentais no processo de trabalho dos profissionais da 

saúde. 
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Podemos dizer com a afirmativa acima, que a formação dos trabalhadores em saúde, 

além de afetar a qualidade dos serviços, produz mudanças no próprio indivíduo e 

consequentemente nos locais onde atuam como agentes transformadores da realidade, o que 

nos leva a pensar em como estão sendo formados os profissionais que vão atuar na ESF.  

De acordo com a Portaria 2488/2011 a ESF propõe novas práticas sanitárias centradas 

nos princípios do SUS de equidade, descentralização, integralidade e participação popular e, 

consequentemente, a reformulação dos conceitos de saúde, doença, população e práticas 

(BRASIL, 2011b). 

Entende-se que as práticas de saúde vão muito além de intervenções curativas, 

devendo ser direcionadas não só para atender, mas para prevenir a doença e promover a saúde, 

essas mesmas ações foram estendidas para e junto à comunidade, assumindo o desafio de 

promover a reorganização da prática assistencial à saúde, assim como estabelecer uma visão 

de que a saúde é um conceito construído socialmente, e que a morbimortalidade dos grupos 

populacionais estão relacionadas às condições biológicas, econômicas, sociais e culturais. 

 

2.2  Considerações sobre a política de tabagismo no SUS 

 

A partir da década de 70 se tornaram mais evidentes as manifestações organizadas para 

controle do tabagismo no Brasil. Inicialmente por iniciativa de profissionais isolados, 

associações médicas, religiosas e outras ONGs, sem nenhum apoio governamental. 

Tabagismo é um entrave para o desenvolvimento. No mundo e no Brasil, o tabagismo vem se 

concentrando cada vez mais em populações de menor escolaridade e renda. Por serem 

dependentes da nicotina, muitos chefes de família gastam boa parte da renda familiar na 

compra de cigarros. A incapacitação causada pelas doenças tabaco relacionada gera perda de 

produtividade e exclui muitos chefes de família do mercado de trabalho. Tabaco e pobreza 

formam um círculo vicioso difícil de escapar, a não ser que os tabagistas sejam encorajados e 

apoiados para abandonar o consumo (BRASIL, 2007a). 

As ações para o controle do tabaco no Brasil evoluíram marcadamente nas últimas 

décadas do século XX, paralelamente ao aumento expressivo da prevalência de fumantes no 

País. Em 1979, foi criado o primeiro programa nacional de combate ao fumo, elaborado por 

46 entidades, entre entidades médicas, universitárias, secretarias de saúde e outras, sob a 

liderança da Sociedade Brasileira de Cancerologia. Contudo, somente a partir de 1985 houve 

uma participação mais efetiva do governo federal, primeiro com a criação do Grupo Assessor 

para o Controle do Tabagismo no Brasil e, no ano seguinte, com a criação do Programa 
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Nacional de Combate ao Fumo, vinculado ao Ministério da Saúde (ROMERO; COSTA E 

SILVA, 2011). 

Nos últimos anos, o Brasil aprovou diversas regulamentações que tratam desde 

consumo de tabaco em espaços públicos, formas de propaganda, aumentos de impostos e 

regulamentação do uso de aditivos, até políticas de substituição da agricultura do tabaco por 

outros produtos agrícolas. Deve-se, em grande parte, a essas ações de impacto populacional a 

queda da prevalência do tabagismo na população brasileira observada nas últimas décadas de 

31,7% da população adulta em 1989 para 14,7% em 2013 (BRASIL, 2007a). 

Outras estratégicas que vêm sendo desenvolvidas nacionalmente com a parceria da 

rede de controle do tabagismo são a “Educação e Socialização do Conhecimento” a partir de 

campanhas como o Dia Mundial sem Tabaco/Dia Nacional de Combate ao Fumo; ações em 

escolas como o “Saber Saúde” para capacitação de professores para inclusão de discussão 

sobre o tema tabagismo no currículo escolar como forma de prevenir a iniciação, tornar a 

escola livre de fumo, promover a cessação do tabagismo, juntamente com outros temas de 

promoção de estilo de vida saudáveis; ações em ambientes de trabalho: implantação de ações 

educativas e regulatórias para promover ambientes de trabalho livres de fumo e tratamento 

para a cessação de fumar para os trabalhadores (BRASIL, 2007a).  

Apesar das ações governamentais e não governamentais para controle do tabaco 

antecederem, em muito, o ano de 1989, foi a partir da Constituição Federal de 1988 e a 

criação do SUS, dentro de um contexto de crescente reconhecimento e valorização do 

conceito da Promoção de Saúde, que se iniciou a organização efetiva dessas iniciativas. Há, 

então, a ampliação marcante da legislação e a definição das responsabilidades de órgãos 

específicos, culminando no desenho de Políticas Nacionais específicas, por exemplo, a 

Política Nacional de Promoção da Saúde, revisada em 2014. Nessa perspectiva, um dos 

marcos estratégicos essenciais para propiciar o alcance nacional dessas ações foi à articulação 

de uma rede de parcerias, envolvendo representações de Secretarias Estaduais e Municipais de 

Saúde (que permitiu a descentralização da gerência das ações de controle do tabagismo em 

estados e municípios), de diferentes setores do Ministério da Saúde, de outros ministérios, 

assim como de organizações não governamentais e de organizações internacionais 

intergovernamentais no âmbito regional e global (BRASIL, 2001b; ROMERO; COSTA E 

SILVA, 2011). 

O Programa Nacional de Controle do Tabagismo (PNCT) foi construído, envolvendo 

dois grupos de ações: o primeiro, voltado para prevenção da iniciação do tabagismo, tendo 

como público-alvo, criança e adolescentes; o segundo, envolvendo ações para estimular os 
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fumantes a deixarem de fumar. Ambos os enfoques são reforçados por ações legislativas, 

econômicas e ações de comunicação social (BRASIL, 2007a). Apesar disso, dados recentes 

mostram que dos tabagistas que tentam parar de fumar (aproximadamente metade do total de 

tabagistas), apenas uma minoria recebe aconselhamento de um profissional de saúde sobre 

como parar e uma parte menor ainda recebe um acompanhamento adequado para este fim 

(BRASIL, 2007a). 

Para enfrentar essa questão, com o intuito de universalizar o tratamento do tabagismo, 

o Ministério da Saúde (MS) reviu a portaria que dava as diretrizes para o Programa Nacional 

de Controle do Tabagismo (PNCT) e publicou nova portaria em 2013 (Portaria MS/GM nº 

571, de 5 de abril de 2013), que define como lócus principal de cuidado, da pessoa que fuma, 

a AB, nível de atenção à saúde mais capilarizado e próximo dos usuários. Além da revisão das 

normas, o MS está trabalhando de forma a ampliar a distribuição dos medicamentos que 

compõem o PNCT (BRASIL, 2013b).  

A inclusão do tabagismo em importantes instrumentos legislativos retrata a 

importância do tema na agenda de saúde do País. A partir da Portaria MS/GM n° 2.608, de 28 

de dezembro de 2005, as ações para a criação de ambientes mais saudáveis são incentivadas 

financeiramente no âmbito da Vigilância e Prevenção de Doenças e Agravos Não 

Transmissíveis. As Vigilâncias Sanitárias dos municípios, desde então, podem e devem ser 

capacitadas para as ações de controle do tabagismo, orientando a população e os 

estabelecimentos comerciais sobre a importância dos ambientes saudáveis, sem fumaça de 

derivados de tabaco. O cumprimento da Lei Federal  nº 9.294, de 15 de julho de 1996, que 

dispõe sobre o uso de derivados de tabaco em recintos de uso coletivo, estende as medidas de 

proteção da saúde (por meio de ações educativas e regulatórias para ambientes livres de 

fumaça) a todas as Unidades de Saúde, escolas e ambientes de trabalho em todos os 

municípios brasileiros (BRASIL, 2007a). 

Nesse âmbito, ainda se destaca a Política Nacional de Promoção de Saúde, redefinida 

pela Portaria MS/GM nº 2.446, de 11 de novembro de 2014. Esta Política traz, entre suas 

ações específicas, a Prevenção e controle do tabagismo e descreve como tema prioritário o 

“enfrentamento do uso do tabaco e seus derivados, que compreende promover, articular e 

mobilizar ações para redução e controle do uso do tabaco, incluindo ações educativas, 

legislativas, econômicas, ambientais, culturais e sociais” (BRASIL, 2007a).  

No Brasil o controle do tabaco pode ser observado pelo avanço em medidas 

legislativas e econômicas ao longo dos anos, com destaque às restrições à publicidade de 

derivados de tabaco, criação de ambientes livres de fumaça do tabaco, inclusão de 
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advertências sanitárias (com imagens aversivas) nos maços de cigarro, inclusão de tratamento 

do tabagismo no SUS, entre outras. 

O tratamento para a cessação do uso do tabaco, especialmente do tabagismo com o 

cigarro comum, apresenta elevado custo-efetividade e aumenta significativamente as chances 

do usuário de tabaco alcançar abstinência definitiva. Logo, todos os profissionais de saúde 

devem estar preparados (e sensibilizados) para estimular e apoiar o seu paciente a parar de 

fumar. 

A dependência à nicotina pode ser avaliada de forma qualitativa e quantitativa. A 

avaliação quantitativa ocorre por meio de perguntas fechadas padronizadas ao tabagista, 

visando reconhecer os sintomas da dependência física e sua intensidade. A avaliação 

qualitativa, reconhecendo os componentes psicológico e social da dependência, objetiva 

conhecer as razões e as situações que levam o tabagista a fumar. 

O principal instrumento para a Avaliação Quantitativa da pessoa tabagista é o 

Questionário de Tolerância de Fagerström (FAGERSTRÖM; SCHNEIDER, 1989). Este 

instrumento fornece uma medida quantitativa, de 0 a 10 pontos, que avalia o grau de 

dependência física à nicotina, incluindo o processo de tolerância e a compulsão: quanto maior 

o escore obtido, maior o grau de dependência física.  O instrumento auxilia o profissional nas 

primeiras abordagens frente à questão do tabagismo com o usuário, de modo a provocar uma 

reflexão acerca do processo de dependência e da possibilidade de se procurar o tratamento. O 

Questionário de Tolerância de Fagerström é apresentado no Anexo I (BRASIL, 2007a). 

A Avaliação Qualitativa pretende identificar em quais situações o fumante usa o 

cigarro, relacionando-se não só com a dependência física, mas também com a dependência 

psicológica e o condicionamento. Dessa forma, a avaliação ajuda o próprio fumante a tomar 

consciência das situações de risco do seu dia a dia, além de auxiliar o profissional de saúde a 

identificar os principais pontos a serem trabalhados durante todo o processo da abordagem 

intensiva do fumante (SOUZA et al., 2010). 

As razões para fumar são agrupadas em nove fatores principais, sendo eles: 

dependência, prazer de fumar, redução da tensão, estimulação, automatismo, manuseio, 

tabagismo social, controle de peso e associação estreita. O escore final para cada um destes 

fatores é calculado a partir da média simples dos escores individuais para as questões 

relacionadas. Fatores com resultado superior a dois devem ser considerados Fatores de 

Atenção na abordagem e no acompanhamento do tabagista em cessação, pelo risco que 

representam de levar à recaída. A Escala de Razões para Fumar está apresentada no Anexo II 

(SOUZA et al., 2010). 
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A cessação do tabagismo gera importantes benefícios em longo prazo na saúde das 

pessoas. Parar de fumar antes dos 50 anos provoca uma redução de 50% no risco de morte por 

doenças relacionadas ao tabagismo após 16 anos de abstinência. O risco de morte por câncer 

de pulmão sofre uma redução de 30% a 50% em ambos os sexos após dez anos sem fumar, e o 

risco de doenças cardiovasculares cai pela metade após um ano sem fumar (BRASIL, 2001b).  

Além da importante redução no risco relacionado às doenças crônicas, há outros 

benefícios relevantes com a cessação do tabagismo, como (BRASIL, 2001b; BRASIL, 2015): 

 Melhora da autoestima, do hálito, da coloração dos dentes e da vitalidade da pele. 

 Melhora do convívio social com pessoas não tabagistas. 

 Melhora no desempenho de atividades físicas. 

 Redução dos danos ao meio ambiente: para cada 300 cigarros produzidos uma árvore é 

derrubada e o filtro do cigarro leva cerca de 100 anos para ser degradado na natureza. 

Todos esses dados justificam o esforço mundial de controle do tabaco, incluindo as 

ações de cessação do tabagismo. Embora o Brasil seja o segundo maior produtor e o maior 

exportador mundial de tabaco, o País tem conseguido desenvolver ações importantes para o 

controle do tabagismo, das quais se destacam: 

 As campanhas alertando sobre as armadilhas dos cigarros de baixo teor de nicotina, 

proibindo as expressões light e mild nas embalagens; 

 A proibição das propagandas de cigarro, exceto nos pontos de venda; 

 A colocação de gravuras nas embalagens de cigarro, mostrando os efeitos danosos do 

tabaco; 

 A criação de ambientes 100% livres de fumaça; 

 A descentralização do Programa Nacional de Controle do Tabagismo, oferecendo 

tratamento para o fumante que deseja parar de fumar, com ênfase na AB.  

Todas essas ações, refletidas na queda contínua da prevalência de tabagismo no País 

nas últimas décadas, têm conferido ao Brasil o reconhecimento enquanto uma liderança 

internacional no controle do tabaco (AMERICAN CANCER SOCIETY, 2003). 

 

2.3 As competências requeridas na formação dos profissionais de nível universitário 

para as ações educativas  

 

Entendendo que as práticas de promoção e prevenção ao tabagismo, fazem parte do 

saber fazer de todos os profissionais da área da saúde, e considerando que serão convidados 

para participar dos estudos profissionais; Enfermeiro; Médico; Odontólogo, Terapeuta 
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Ocupacional. Farmácia e Psicólogo vamos destacar de cada diretriz, as competências e 

habilidades necessárias para o desenvolvimento das ações de promoção e prevenção destes 

profissionais. 

Para efetuar uma busca nas diretrizes sobre os aspectos relacionados à formação e à 

educação em saúde, utilizamos como palavras chave: competência, habilidade, formação, 

promoção, prevenção, proteção, recuperação e educação. Acrescentamos a palavra grupos, 

porque estão associadas em algumas situações, a práticas educativas e ou de promoção, 

prevenção, proteção e recuperação da saúde. Apesar de estas palavras serem bastante 

frequentes nas diretrizes, destacamos apenas os tópicos que têm maior relação com este 

estudo que trata da formação e de medidas de promoção e prevenção contra o tabagismo. 

 

Quadro 1 –  As diretrizes curriculares e as competências e habilidades requeridas para a formação dos 

profissionais de saúde, nas atividades de promoção e prevenção relacionadas à educação em saúde.  

ENFERMAGEM  

RESOLUÇÃO CNE/CES Nº 3, DE 7 DE NOVEMBRO DE 2001. 

Formação, 

Competências e 

habilidades. 

Art. 4º A formação do enfermeiro tem por objetivo dotar o profissional dos 

conhecimentos requeridos para o exercício das seguintes competências e 

habilidades gerais: Atenção a Saúde; Tomada de decisões; Comunicação; 

Liderança; Administração e gerenciamento; Educação permanente. 

 

Art. 3º  Enfermeiro, com formação generalista, humanista, crítica e reflexiva. 

Profissional qualificado para o exercício de Enfermagem, com base no rigor 

científico e intelectual e pautado em princípios éticos. Capaz de conhecer e 

intervir sobre os problemas/situações de saúde-doença mais prevalentes no 

perfil epidemiológico nacional, com ênfase na sua região de atuação, 

identificando as dimensões bio-psicosociais dos seus determinantes. Capacitado 

a atuar, com senso de responsabilidade social e compromisso com a cidadania, 

como promotor da saúde integral do ser humano. 

II - as atividades teóricas e práticas presentes desde o início do curso, permeando 

toda a formação do Enfermeiro, de forma integrada e interdisciplinar; 

VI - a definição de estratégias pedagógicas que articulem o saber; o saber fazer 

e o saber conviver, visando desenvolver o aprender a aprender, o aprender a ser, o 

aprender a fazer, o aprender a viver juntos e o aprender a conhecer que constitui 

atributos indispensáveis à formação do Enfermeiro; 
Promoção. Prevenção, 

proteção e 

recuperação. 

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.  
 

Artigo 5 XIII – intervir no processo de saúde-doença, responsabilizando-se pela 

qualidade da assistência/cuidado de enfermagem em seus diferentes níveis de 

atenção à saúde, com ações de promoção, prevenção, proteção e reabilitação à 

saúde, na perspectiva da integralidade da assistência; 

XIV – promover estilos de vida saudáveis, conciliando as necessidades tanto dos 

seus clientes/pacientes quanto às de sua comunidade, atuando como agente de 

transformação social; 

II - as atividades teóricas e práticas presentes desde o início do curso, permeando 

toda a formação do Enfermeiro, de forma integrada e interdisciplinar; 

 

Educação 
Educação permanente: os profissionais devem ser capazes de aprender 
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Grupos continuamente, tanto na sua formação, quanto na sua prática. 

Artigo 5- XX – prestar cuidados de enfermagem compatíveis com as diferentes 

necessidades apresentadas pelo indivíduo, pela família e pelos diferentes grupos da 

comunidade; 

Artigo 5- XXV – planejar e implementar programas de educação e promoção à 

saúde, considerando a especificidade dos diferentes grupos sociais e dos distintos 

processos de vida, saúde, trabalho e adoecimento; 

Artigo 14- VII - o estímulo às dinâmicas de trabalho em grupos, por 

favorecerem a discussão coletiva e as relações interpessoais; 

XV – usar adequadamente novas tecnologias, tanto de informação e 

comunicação, quanto de ponta para o cuidar de enfermagem. 
FARMÁCIA 

 RESOLUÇÃO Nº 6, DE 19 DE OUTUBRO DE 2017. 

Formação, 

Competências e 

habilidades. 

 Art. 3º Parágrafo único. A formação deve ser pautada em princípios éticos e 

científicos, capacitando-o para o trabalho nos diferentes níveis de complexidade 

do sistema de saúde, por meio de ações de prevenção de doenças, de promoção, 

proteção e recuperação da saúde, bem como em trabalho de pesquisa e 

desenvolvimento de serviços e de produtos para a saúde. 

 Art. 4º A formação do farmacêutico deve ser humanista, crítica, reflexiva e 

generalista,  

XI - formação profissional, que o capacite para intervir na resolubilidade dos 

problemas de saúde do indivíduo, da família e da comunidade; 

III - buscar, desde o início do curso, a abordagem de temas inerentes às atividades 

profissionais, de forma integrada, evitando a separação entre a formação geral e a 

formação específica; 

§ 2º A execução do eixo, Cuidado em Saúde, requer o desenvolvimento de 

competências para identificar e analisar as necessidades de saúde do indivíduo, 

da família e da comunidade, bem como para planejar, executar e acompanhar 

ações em saúde. 

V - a diversificação dos cenários de ensino-aprendizagem, permitindo ao estudante 

conhecer as políticas de saúde, vivenciar a realidade profissional, a organização do 

trabalho em saúde e as práticas interprofissionais, garantindo a integração 

ensino-serviço, desde o início do curso. 

Promoção. Prevenção, 

proteção e 

recuperação. 

§ 1º Entende-se, como cuidado em saúde, o conjunto de ações e de serviços ofertados 

ao indivíduo, à família e à comunidade, que considera a autonomia do ser 

humano, a sua singularidade e o contexto real em que vive, sendo realizado por 

meio de atividades de promoção, proteção e recuperação da saúde, além da 

prevenção de doenças, e que possibilite às pessoas viverem melhor. 

XII - assistência farmacêutica, utilizando medicamento e outras tecnologias como 

instrumentos para a prevenção de doenças, promoção, proteção e recuperação  

XIII - promoção e educação em saúde, envolvendo o indivíduo, a família e a 

comunidade, identificando as necessidades de aprendizagem e promovendo ações 

educativas; recuperação da saúde. 

Educação 

Grupos 

XIII - incorporação de tecnologias de informação e comunicação em suas 

diferentes formas, com aplicabilidade nas relações interpessoais, pautada pela 

interação, participação e diálogo, tendo em vista o bem-estar do indivíduo, da família 

e da comunidade;  

XIV - educação permanente e continuada, responsável e comprometida com a 

sua própria formação, estímulo ao desenvolvimento, à mobilidade acadêmico-

profissional, à cooperação e à capacitação de profissionais, por meio de redes 

nacionais e internacionais. 

IV - Ciências da Saúde, contemplando o campo da saúde coletiva, a organização e a 

gestão de pessoas, de serviços e do sistema de saúde, programas e indicadores de 

qualidade e segurança dos serviços, políticas de saúde, legislação sanitária, bem como 

epidemiologia, comunicação, educação em saúde, práticas integrativas e 

complementares, que considerem a determinação social do processo saúde-doença 

MEDICINA 
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RESOLUÇÃO Nº 3, DE 20 DE JUNHO DE 2014. 

Formação, 

Competências e 

habilidades. 

Da atenção a saúde Art. 3º O graduado em Medicina terá formação geral, 

humanista, crítica, reflexiva e ética, com capacidade para atuar nos diferentes 

níveis de atenção à saúde, com ações de promoção, prevenção, recuperação e 

reabilitação da saúde, nos âmbitos individual e coletivo, com responsabilidade 

social e compromisso com a defesa da cidadania, da dignidade humana, da saúde 

integral do ser humano e tendo como transversalidade em sua prática, sempre, a 

determinação social do processo de saúde e doença. 

Art. 4º Dada a necessária articulação entre conhecimentos, habilidades e atitudes 

requeridas do egresso, para o futuro exercício profissional do médico, a formação 

do graduado em Medicina desdobrar-se-á nas seguintes áreas: I - Atenção à Saúde; 

II - Gestão em Saúde; e III - Educação em Saúde. 

Capítulo II Parágrafo único  Competência é compreendida como a capacidade de 

mobilizar conhecimentos, habilidades e atitudes, com utilização dos recursos 

disponíveis, e exprimindo-se em iniciativas e ações que traduzem desempenhos 

capazes de solucionar, com pertinência, oportunidade e sucesso, os desafios que se 

apresentam à prática profissional, em diferentes contextos do trabalho em saúde, 

traduzindo a excelência da prática médica, prioritariamente nos cenários do 

Sistema Único de Saúde (SUS). 
Promoção. Prevenção, 

proteção e 

recuperação. 

VIII - promoção da saúde, como estratégia de produção de saúde, articulada às 

demais políticas e tecnologias desenvolvidas no sistema de saúde brasileiro, 

contribuindo para construção de ações que possibilitem responder às necessidades 

sociais em saúde; 

II Na promoção da saúde e na prevenção de riscos e danos, visando à melhoria 

dos indicadores de qualidade de vida, de morbidade e de mortalidade, por um 

profissional médico generalista, propositivo e resolutivo. 

VI - Trabalho em Equipe, de modo a desenvolver parcerias e constituição de 

redes, estimulando e ampliando a aproximação entre instituições, serviços e outros 

setores envolvidos na atenção integral e promoção da saúde; 

Das necessidades individuais de saúde 

c) promoção do diálogo entre as necessidades referidas pela pessoa sob seus 

cuidados ou responsável, e as necessidades percebidas pelos profissionais de 

saúde, estimulando a pessoa sob seus cuidados a refletir sobre seus problemas e a 

promover o autocuidado; 

Educação 

Grupos 

Art. 7º Na Educação em Saúde, o graduando deverá corresponsabilizar-se pela 

própria formação inicial, continuada e em serviço, autonomia intelectual, 

responsabilidade social, ao tempo em que se compromete com a formação das 

futuras gerações de profissionais de saúde, e o estímulo à mobilidade acadêmica e 

profissional; 

Subseção II   - estímulo à inserção de ações de promoção e educação em saúde 

em todos os níveis de atenção, com ênfase na atenção básica, voltadas às ações 

de cuidado com o corpo e a saúde; 

I - participação na discussão e construção de projetos de intervenção em grupos 

sociais, orientando-se para melhoria dos indicadores de saúde, considerando sempre 

sua autonomia e aspectos culturais; 

II - identificação das necessidades de aprendizagem próprias, das pessoas sob 

seus cuidados e responsáveis, dos cuidadores, dos familiares, da equipe 

multiprofissional de trabalho, de grupos sociais ou da comunidade, a partir de uma 

situação significativa e respeitando o conhecimento prévio e o contexto 

sociocultural de cada um. 

III - orientação e compartilhamento de conhecimentos com pessoas sob seus 

cuidados, responsáveis, familiares, grupos e outros profissionais, levando em conta 

o interesse de cada segmento, no sentido de construir novos significados para o 

cuidado à saúde. 

 
ODONTOLOGIA 

RESOLUÇÃO CNE/CES 3, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2002. 
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Formação, 

Competências e 

habilidades. 

Art. 4º A formação do odontólogo tem por objetivo dotar o profissional dos 

conhecimentos requeridos para o exercício das seguintes competências e 

habilidades gerais: Atenção a Saúde; Tomada de decisões; Comunicação; 

Liderança; Administração e gerenciamento; Educação permanente; 
Art. 3º O Curso de Graduação em Odontologia tem como perfil do formando 

egresso/profissional o Cirurgião Dentista, com formação generalista, humanista, 

crítica e reflexiva, para atuar em todos os níveis de atenção à saúde, com base no 

rigor técnico e científico.  

II - Tomada de decisões: o trabalho dos profissionais de saúde deve estar 

fundamentado na capacidade de tomar decisões... Para este fim, os mesmos devem 

possuir competências e habilidades para avaliar, sistematizar e decidir as condutas 

mais adequadas, baseadas em evidências científicas; 

Parágrafo único. A formação do Cirurgião Dentista deverá contemplar o sistema de 

saúde vigente no país, a atenção integral da saúde num sistema regionalizado e 

hierarquizado de referência e contra referência e o trabalho em equipe. 
Promoção. Prevenção, 

proteção e 

recuperação. 

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.  

II - atuar em todos os níveis de atenção à saúde, integrando-se em programas de 

promoção, manutenção, prevenção, proteção e recuperação da saúde, 

sensibilizados e comprometidos com o ser humano, respeitando-o e valorizando-o; 

III - atuar multiprofissionalmente, interdisciplinarmente e 

transdisciplinarmente com extrema produtividade na promoção da saúde baseado 

na convicção científica, de cidadania e de ética; 

XXVIII - trabalhar em equipes interdisciplinares e atuar como agente de 

promoção de saúde 

Educação 

Grupos 

Educação permanente: os profissionais devem ser capazes de aprender 

continuamente, tanto na sua formação, quanto na sua prática. Desta forma, os 

profissionais de saúde devem aprender a aprender e ter responsabilidade e 

compromisso com a sua educação e o treinamento/estágios das futuras gerações de 

profissionais, mas proporcionando condições para que haja benefício mútuo entre 

os futuros profissionais e os profissionais dos serviços, inclusive, estimulando e 

desenvolvendo a mobilidade acadêmico/profissional, a formação e a cooperação 

através de redes nacionais e internacionais. 

III - Comunicação: A comunicação envolve comunicação verbal, não-verbal e 

habilidades de escrita e leitura; o domínio de, pelo menos, uma língua estrangeira e 

de tecnologias de comunicação e informação; 

XI - comunicar e trabalhar efetivamente com pacientes, trabalhadores da área 

da saúde e outros indivíduos relevantes, grupos e organizações. 

 
TERAPEUTA OCUPACIONAL 

RESOLUÇÃO CNE/CES 6, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2002. 

Formação, 

Competências e 

habilidades. 

II - Tomada de decisões: o trabalho dos profissionais de saúde deve estar 

fundamentado na capacidade de tomar decisões. Para este fim, os mesmos devem 

possuir competências e habilidades para avaliar, sistematizar e decidir as condutas 

mais adequadas, baseadas em evidências científicas. 

Terapia Ocupacional tem como perfil do formando egresso/profissional o 

Terapeuta Ocupacional, com formação generalista, humanista, crítica e 

reflexiva. 
I - relacionar a problemática específica da população com a qual trabalhará, com os 

seus processos sociais, culturais e políticos e perceber que a emancipação e a 

autonomia da população atendida são os principais objetivos a serem atingidos 

pelos planos de ação e tratamento; 

Parágrafo único - A formação do Terapeuta Ocupacional deverá atender ao sistema 

de saúde vigente no país, a atenção integral da saúde no sistema regionalizado e 

hierarquizado de referência e contra referência e o trabalho em equipe. 
Promoção. Prevenção, 

proteção e 

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

devem estar aptos a desenvolver ações de prevenção, promoção, proteção e 
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recuperação. reabilitação da saúde, tanto em nível individual quanto coletivo.  

VI - inserir-se profissionalmente nos diversos níveis de atenção à saúde, atuando 

em programas de promoção, prevenção, proteção e recuperação da saúde, 

assim como em programas de promoção e inclusão social, educação e 

reabilitação; 

Educação 

Grupos 

VI - Educação permanente: os profissionais devem ser capazes de aprender 

continuamente, tanto na sua formação, quanto na sua prática. Desta forma, os 

profissionais de saúde devem aprender a aprender e ter responsabilidade e 

compromisso com a sua educação e o treinamento/estágios das futuras gerações de 

profissionais, mas proporcionando condições para que haja benefício mútuo entre 

os futuros profissionais e os profissionais dos serviços, inclusive, estimulando e 

desenvolvendo a mobilidade acadêmico/profissional, a formação e a cooperação 

através de redes nacionais e internacionais. 

III - Comunicação: A comunicação envolve comunicação verbal, não verbal e 

habilidades de escrita e leitura; o domínio de, pelo menos, uma língua estrangeira e 

de tecnologias de comunicação e informação; 

XXIX - desenvolver atividades profissionais com diferentes grupos 

populacionais em situação de risco e ou alteração nos aspectos: físico, sensorial, 

percepto-cognitivo, mental, psíquico e social. 

 
PSICÓLOGO 

RESOLUÇÃO Nº 5, DE 15 DE MARÇO DE 2011. 

Formação, 

Competências e 

habilidades. 

VI - Práticas profissionais voltadas para assegurar um núcleo básico de 

competências que permitam a atuação profissional e a inserção do graduado em 

diferentes contextos institucionais e sociais, de forma articulada com profissionais 

de áreas afins. 

Art. 8º As competências reportam-se a desempenhos e atuações requeridas do 

formado em Psicologia, e devem garantir ao profissional o domínio básico de 

conhecimentos psicológicos e a capacidade de utilizá-los em diferentes contextos 

que demandam a investigação, análise, avaliação, prevenção e atuação em 

processos psicológicos e psicossociais e na promoção da qualidade de vida. 
Promoção. Prevenção, 

proteção e 

recuperação. 

d) Psicologia e processos de prevenção e promoção da saúde, que consiste na 

concentração em competências que garantam ações de caráter preventivo, em nível 

individual e coletivo, voltadas à capacitação de indivíduos, grupos, instituições e 

comunidades para protegerem e promoverem a saúde e a qualidade de vida, em 

diferentes contextos em que tais ações possam ser demandadas; 

I - Atenção à saúde: os profissionais devem estar aptos a desenvolver ações de 

prevenção, promoção, proteção e reabilitação da saúde psicológica e 

psicossocial, tanto em nível individual quanto coletivo, bem como a realizar seus 

serviços dentro dos mais altos padrões de qualidade e dos princípios da 

ética/bioética; 

Educação 

Grupos 

VI - Educação permanente: os profissionais devem ser capazes de aprender 

continuamente, tanto na sua formação, quanto na sua prática, e de ter 

responsabilidade e compromisso com a sua educação e o treinamento das futuras 

gerações de profissionais, estimulando e desenvolvendo a mobilidade acadêmica e 

profissional, a formação e a cooperação através de redes nacionais e internacionais. 

b) Psicologia e processos educativos, que compreende a concentração nas 

competências para diagnosticar necessidades, planejar condições e realizar 

procedimentos que envolvam o processo de educação e de ensino-aprendizagem 

através do desenvolvimento de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores 

de indivíduos e grupos em distintos contextos institucionais em que tais 

necessidades sejam detectadas; 

a) complementar a formação dos psicólogos, articulando os saberes específicos da 

área com os conhecimentos didáticos e metodológicos, para atuar na construção 

de políticas públicas de educação, na educação básica, no nível médio, no curso 

Normal, em cursos profissionalizantes e em cursos técnicos, na educação 

continuada, assim como em contextos de educação informal como abrigos, 

centros socioeducativos, instituições comunitárias e outros;  
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d) Disciplinaridade e interdisciplinaridade, que possibilita ao formando 

reconhecer o campo específico da Educação e percebê-lo nas possibilidades de 

interação com a área da Psicologia, assim como com outras áreas do saber, em uma 

perspectiva de educação continuada. 

 

 

Realizando uma breve análise nas diretrizes curriculares destes profissionais 

constatamos com relação ao ano em que foram publicadas, que a diretriz da Enfermagem é do 

ano de 2001 e as diretrizes da Odontologia, Terapia Ocupacional são do ano de 2002, 

trazendo poucas diferenças entre elas no que se referem às competências e habilidades gerais 

a todos os profissionais de saúde. Diferenças podem ser encontradas nas diretrizes de 

Psicologia que é de 2011, da Medicina reformulada em 2014 e na de Farmácia que é de 2017 

(BRASIL, 2001a; 2002b; 2011a; 2014a; 2017a).  

A respeito das habilidades e competências gerais dos profissionais de saúde requeridas 

durante a formação, todas as diretrizes, destacam a necessidade de uma formação generalista, 

humanista, crítica e reflexiva. Todas as diretrizes reforçam a necessidade do trabalho em 

equipes inter e multidisciplinar (BRASIL, 2001a; 2002b; 2011a; 2014a; 2017a). 

Com relação às ações de promoção, prevenção, proteção e recuperação, as diretrizes 

de 2001 e 2002, destacam a necessidade dos profissionais estarem aptos a desenvolver todas 

estas ações tanto em nível individual quanto coletivo (BRASIL, 2001a; 2002a). 

Na Medicina são destacadas diferentes formas de fazer a promoção com ênfase na 

promoção do diálogo entre as necessidades referidas pela pessoa sob seus cuidados ou 

responsável, e as necessidades percebidas pelos profissionais de saúde, estimulando a pessoa 

sob seus cuidados a refletir sobre seus problemas e a promover o autocuidado (BRASIL, 

2014a). Na diretriz de Psicologia, as ações de prevenção e promoção da saúde, são entendidas 

como competências que garantam ações de caráter preventivo, em nível individual e coletivo, 

voltadas à capacitação de indivíduos, grupos, instituições e comunidades para protegerem e 

promoverem a saúde e a qualidade de vida, em diferentes contextos em que tais ações possam 

ser demandadas (BRASIL, 2011a). A diretriz da Farmácia enfatiza que as ações de promoção, 

prevenção e recuperação sejam desenvolvidas ao indivíduo, à família e à comunidade, e 

enfoca a do ser humano, a sua singularidade e o contexto real em que vive (BRASIL, 2017a). 

Especificamente nas práticas educativas, observa-se que em todas diretrizes com 

exceção da Medicina, se faz referência à educação permanente em saúde como uma atividade 

de aprender continuamente, tanto na formação quanto na prática, e da responsabilidade destes 

profissionais com a educação dos futuros profissionais, o que nos remete a preceptoria e as 
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atividades educativas no ambiente de trabalho. Na Medicina, encontramos a palavra Educação 

em Saúde que parece se aproximar do significado da educação permanente em saúde ao 

destacar que o graduando deverá corresponsabilizar-se pela própria formação inicial, 

continuada e em serviço, ter autonomia intelectual, responsabilidade social, ao mesmo tempo 

em que se compromete com a formação das futuras gerações de profissionais de saúde. As 

diretrizes da medicina estimulam a inserção dos futuros profissionais a desenvolverem ações 

de promoção e educação em saúde em todos os níveis de atenção, com ênfase na atenção 

básica, voltadas às ações de cuidado com o corpo e a saúde; com a participação em grupos 

sociais, valorizando a autonomia daqueles sob seus cuidados respeitando o conhecimento 

prévio e o contexto sociocultural de cada um. Estes aspectos educativos relacionados à 

promoção e à prevenção são reforçados ao longo das diretrizes curriculares, revelando neste 

aspecto um grande avanço em relação às demais, levando-se a pensar que mudanças podem 

ocorrer na formação destes profissionais com relação às práticas educativas (BRASIL, 2014a). 

A diretriz da Enfermagem, destaca que este profissional deve implementar programas 

de educação e promoção e estimular as dinâmicas de trabalho em grupos, por favorecerem a 

discussão coletiva e as relações interpessoais.  Enfatizam também como competência e 

habilidade as estratégias pedagógicas, o que pode dar um indicativo de que as mesmas são 

trabalhadas durante a formação do enfermeiro, o que poderia favorecer uma prática educativa 

a partir de outras pedagogias além da tradicional (BRASIL, 2002a). 

As diretrizes de Psicologia também trazem mais claras o papel de educador do 

profissional de saúde ao destacar como competências os processos educativos e de ensino-

aprendizagem através do desenvolvimento de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores 

de indivíduos e grupos em distintos contextos institucionais.  Complementam que o 

profissional deve ter conhecimentos didáticos e metodológicos, para atuar na construção de 

políticas públicas de educação desde a educação básica até os cursos profissionalizantes, 

passando pela educação informal em abrigos, centros socioeducativos, instituições 

comunitárias e outros. Recomenda que se deva estimular na formação do psicólogo o 

reconhecimento do campo específico da Educação em uma perspectiva de educação 

continuada (BRASIL, 2011a). 

As diretrizes da Farmácia dão bastante enfoque às tecnologias de informação e 

comunicação em suas diferentes formas, pautadas na participação e diálogo, tendo em vista o 

bem-estar do indivíduo, da família e da comunidade. Fazem referência em diversos momentos 

à necessidade de educação permanente e continuada, tanto no âmbito da Saúde Coletiva como 



37 

 

 

em outros espaços do sistema de saúde através de práticas de educação em saúde que 

considerem a determinação social do processo saúde-doença (BRASIL, 2017a). 

Finalizando esta breve análise sobre as habilidades e competências requeridas na 

formação dos profissionais de nível universitário para as ações educativas como uma das 

atividades de promoção e prevenção no combate ao tabagismo, trouxemos o conceito de 

educação em saúde definidas no Glossário Temático Gestão do Trabalho e da Educação na 

Saúde do Ministério da Saúde (BRASIL, 2013c, p. 19-20), a saber: 

 
Educação em saúde, fem. 1 – Processo educativo de construção de conhecimentos 

em saúde que visa à apropriação temática pela população e não à profissionalização 

ou à carreira na saúde. 2 – Conjunto de práticas do setor que contribui para aumentar 

a autonomia das pessoas no seu cuidado e no debate com os profissionais e os 

gestores a fim de alcançar uma atenção de saúde de acordo com suas necessidades. 

Notas: i) A educação em saúde potencializa o exercício do controle social sobre as 

políticas e os serviços de saúde para que esses respondam às necessidades da 

população. ii) A educação em saúde deve contribuir para o incentivo à gestão social 

da saúde. 

 

Isto faz pensar que para o Ministério da Saúde, a educação em saúde se diferencia da 

educação permanente em saúde e da educação continuada ao destacar que as atividades 

educativas são voltadas para grupos específicos da população, possibilitando a criação de 

novos conhecimentos, sempre valorizando a autonomia dos sujeitos com relação a 

corresponsabilizar-se pelo autocuidado. Valoriza o aspecto político da educação em saúde ao 

trazer o entendimento de que ela pode se constituir em um instrumento de controle social a ser 

utilizado por usuários do sistema de saúde, profissionais e gestores.  

Já a educação, é conceituada como um fenômeno social e universal, sendo uma 

atividade humana necessária à existência e ao funcionamento de toda a sociedade; é um 

processo dinâmico e contínuo de construção de conhecimento, por intermédio do 

desenvolvimento do pensamento livre e da consciência crítico-reflexiva (PASCHOAL, 2007). 

Trazendo estes aspectos para as diretrizes curriculares, pode-se afirmar que as 

diretrizes da Enfermagem, da Medicina e da Psicologia trazem claro que na formação dos 

profissionais deve-se criar espaço para a prática de ações de educação em saúde, enquanto nas 

demais diretrizes, ainda que estas atividades não sejam abordadas de maneira clara, elas 

aparecem de maneira indireta no desenvolvimento de habilidades e competências no 

desenvolvimento das ações de promoção e prevenção.  

Entendendo que as diretrizes reforçam o trabalho em equipes inter e 

multidisciplinares, pode-se pensar que em alguns momentos da formação, seja ofertada aos 

profissionais da área da saúde a participação em grupos educativos. Todas as diretrizes fazem 
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referência à comunicação em suas diferentes formas e a utilização das tecnologias da 

informação indicando que foi pensada na elaboração destas diretrizes as habilidades e 

competências tanto na comunicação individual quanto coletiva. 

Diante do que foi possível encontrar nas diretrizes curriculares, podemos pensar que as 

ações voltadas ao controle do tabagismo e de outros problemas de saúde, devem fazer parte da 

formação destes profissionais que em algum momento de sua graduação, são preparados tanto 

na teoria quanto na prática para o desenvolvimento destas ações. 
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III. REFERENCIAL TEÓRICO METODOLÓGICO  

3.1  A Análise Institucional e seus principais conceitos  

 

A gênese do que se denomina Análise Institucional, diz respeito a uma significativa 

produção teórico-prática, originada nos anos 60 na França, mas cujos antecedentes vêm desde 

os anos 40. O contexto desta produção é, de um lado, a crise mais ampla de ordem político-

ideológica e científico-intelectual pela qual passava, à época, a sociedade francesa, crise na 

qual se inseria também o questionamento do funcionamento interno de várias organizações, e 

a busca de modos de atuação que visassem transformá-las (L`ABBATE, 2012). 

A Análise Institucional surgiu, no Brasil, nos anos 70, quando o país ainda vivia sob o 

regime da ditadura militar. Introduziu-se junto a alguns departamentos e grupos de pesquisa 

de universidades brasileiras e de outras organizações, congregando os mais diferentes tipos de 

profissionais. Inicialmente, os interessados na Análise Institucional mantiveram grande 

contato com os fundadores do movimento institucionalista e com outros autores dos centros 

acadêmicos e institucionais franceses (L`ABBATE, 2012). 

L’Abbate (2012, p. 199) refere que “a Análise Institucional utiliza-se de um método 

constituído de um conjunto articulado de conceitos, dentre os quais os mais relevantes são os 

de encomenda e demanda, transversalidade, analisador, implicação, instituição, instituído e 

instituinte”. 

Destaca Savoye (2007, p. 185) que: 

 

A Análise Institucional tem por objetivo compreender uma determinada realidade 

social e organizacional, a partir dos discursos e práticas dos sujeitos. A Análise 

Institucional opera mediante três modalidades: 1) pesquisas teóricas e históricas 

(trabalhos epistemológicos e conceituais e também sócio históricos); 2) pesquisas 

empíricas com a utilização de observações de campo, entrevistas etc, e, 3) 

socioanálise, ou seja, a análise em situação, quando um socioanalista realiza uma 

intervenção, atendendo a uma encomenda de um grupo ou organização. 

  

Lourau (1975, p. 266) “denominou as duas primeiras formas de análise no papel e a 

terceira, de intervenção institucional, que se aproxima mais da clínica psicanalítica”.  

Com relação a esta pesquisa, vamos utilizar a socioclínica institucional, uma variação 

da Socioanálise e surge com Gilles Monceau em 1998, sendo utilizada no campo da educação, 

com uma nova maneira de abordar a realidade por meio de intervenções. Estas são assim 

denominadas porque trabalham com a dinâmica institucional em análises localizadas em um 

determinado estabelecimento. Para Monceau (2008), neste tipo de intervenção a grande 

dificuldade é analisar as implicações, tanto as do pesquisador quanto as dos participantes 
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durante a intervenção, tendo em vista a relação de maior aproximação entre pesquisador e os 

participantes da pesquisa. 

Com relação aos conceitos utilizados na análise institucional, iniciamos pelo conceito 

de Instituição que encontra abrigo em diversas correntes como antropologia, filosofia, 

ciências políticas, entre outras, sendo empregadas em sentidos muito diversos (PEREIRA, 

2007). 

Para Hess (2006, pp. 148-163) 

 
As instituições são a expressão e a garantia da ordem social. De acordo com este 

ponto de vista, elas englobam as normas e as obrigações de comportamento (as 

normas jurídicas), bem como os grupos organizados no seio dos quais se efetuam os 

processos de aprendizagem e de socialização. 

 

Lourau (2004, p. 11) nos diz ser importante: 
 

[...] ter, em mente, que instituição não é um conceito descritivo, não designa coisas 

passíveis de serem vistas, sólidas e concretas, mas constitui-se em uma “...dinâmica 

contraditória construindo-se na (e em) história ou tempo. 

 

Complementa Lourau (2004, p. 9) que: 

 

Hoje em dia já não é possível conceber as instituições como um estrato, uma 

instância ou um nível de uma formação social determinada. Pelo contrário, é 

necessário definir a instituição como um “cruzamento de instâncias” (econômica, 

política e ideológica) e afirmar, além do mais, empregando a linguagem da análise 

institucional: se é certo que toda instituição é atravessada por todos os “níveis” de 

uma formação social, a instituição deve ser definida necessariamente pela 

transversalidade.  

 

Explica Baremblit (2012) que as instituições, segundo a forma e o grau de 

formalização que adotam podem ser leis, normas, e, quando não estão enunciadas de maneira 

manifesta, podem ser pautas, regularidades de comportamentos. Elas produzem uma lógica 

que determina a regulação de uma atividade humana, caracterizam uma atividade humana, 

clarificando o que está prescrito e o que deve ser proscrito. Em um plano formal uma 

sociedade não é mais que um tecido de instituições que se interpenetram e se articulam entre 

si, para regular a produção e a reprodução da vida humana e a relação entre os homens. 

Segundo Baremblit (2012) em alguns momentos históricos, pode-se assistir a 

movimentos de revolução de uma instituição, operando, nela, profundas transformações. A 

essas forças que tendem a criá-las e ou recriá-las denominam-se forças instituinte. Apesar de o 

instituído apresentar uma tendência para o conformismo, resistência a mudanças, é necessário 

entender o instituído como sujeitos abertos a uma política instituinte, caso contrário esta não 

se realizaria. Daí, ser importante entender a vida social como um processo em permanente 

transformação, em busca de maior realização e criatividade, onde a relação complementar e 
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contraditória entre o instituinte e o instituído, se mantém, permanentemente, permeável, fluída 

e elástica. 

 Destaca Lourau (1993, p. 90) que é importante que observemos as contradições no 

interior da instância do instituído e, inclusive, as contradições, no interior da instância do 

instituinte, pois "não existe face a face dois guerreiros, o instituinte e o instituído, parados 

prontos a atacar. Tudo é movimento. Dialeticamente a contradição produz movimento e este 

produz história". 

Com base nessas concepções, Lourau (1975) considerava toda instituição, desde o 

salário até o casamento, como sendo o resultado da articulação entre três momentos, sendo: 

 O momento da universalidade ou o instituído, pelo qual a instituição é reconhecida e 

nomeada; 

 O momento da particularidade ou o instituinte, que não cessa de negar o momento 

anterior; 

 O momento da singularidade, resultado da relação dialética entre os dois momentos 

anteriores, que é a institucionalização, mediante a qual a instituição é tensionada e se 

atualiza na ação dos sujeitos que a constituem. 

Para Mourão (2006), nas bases da Análise Institucional existe a dialética de Hegel que 

estabelece: 

 A tese é o que temos como instituído, um momento da universalidade. Ou seja, são as 

relações de poder, recalcamento e normalização, que caracterizam a vida normal das 

organizações. 

 A antítese é a negação do instituído, dessa maneira, o instituinte que é o momento da 

particularidade, inovador, criador, produtor de novas normas, novas pautas, seja 

criando uma nova instituição, seja transformando uma instituição já existente. Nem 

sempre o instituído é mau ou bom. É preciso ver a natureza do que está sendo negado, 

transformado, observando-se o momento fundador da instituição, sobretudo, saber a 

razão de sua criação. 

 A síntese, que é o momento da institucionalização, acontece quando acaba o trabalho 

de decodificação, de colocação em crise do instituído pelo instituinte. O instituinte, 

então, se torna um instituído, num movimento dialético: por um lado ele muda o 

instituído velho, transformando as relações de poder; de outro lado, ele perde sua força 

transformadora, gerando relações de poder mais naturalizadas, singularizando a 

instituição. 
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Diante do que foi abordado sobre o que é uma instituição, neste estudo entendemos a 

formação uma instituição, apoiamo-nos em Berger e Berger (1978) quando falam sobre as 

características fundamentais de uma instituição, como mostrado a seguir: 

A instituição exerce um padrão de controle que indica uma ação social imposta aos 

indivíduos, denominada coercitividade. A formação é regulada por leis e normas sendo uma 

ação social que visa através de seus currículos imporem uma maneira própria dos 

profissionais universitários desenvolverem suas práticas (grifos nossos); 

 A instituição permite objetivar a realidade (objetividade) não existe nada mais 

objetivo do que a formação dos diferentes profissionais, se pensarmos nos vários anos 

de estudo, nas aulas teóricas e práticas ou mesmo a distância, no sistema de avaliação, 

na própria formatura (grifos nossos); 

 A instituição permite interpretar e justificar a realidade. No caso deste estudo, a 

formação vem justificar a prática social dos profissionais de saúde e de outros 

profissionais de saúde (grifos nossos); 

 As instituições são experimentadas como algo dotado de realidade exterior a cada de 

um de nós é algo situado, por assim dizer fora de nós, característica esta denominada 

exterioridade. Destacamos aqui as habilidades e competências preconizadas pela 

instituição formação aos profissionais de saúde questão normatizadas em diferentes 

documentos, e continuam existindo independente de nós (grifos nossos); 

 As instituições exercem uma autoridade moral sobre os indivíduos. A partir de suas 

normas, regras e códigos morais a instituição formação confere a cada profissão uma 

autoridade específica para desenvolver suas competências e habilidades (grifos 

nossos); 

 As instituições tem uma Historicidade. Podemos dizer que a instituição formação tem 

sua própria história sofrendo transformações ao longo do tempo com relação à grade 

curricular, aos princípios éticos morais, sociais,  religiosos e culturais, de cada 

sociedade (grifos nossos). 

Um dos conceitos mais utilizados na Análise Institucional é o conceito de implicação. 

Para Lapassade (1979) o conceito de implicação veio para negar a neutralidade 

científica, consequência lógica da desvalorização do analista. O mito do analista é 

desconstruído, desmontado. O analista deve implicar-se, falar dos seus problemas, dos seus 

desejos. Produtor e produto estão ligados um ao outro. Trata-se de ultrapassar e elucidar a 
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relação do investigador com a sua produção, o seu objeto de investigação, a relação ao saber, 

ao ter e ao poder. 

Complementa Barbier (1985, p. 120) que a implicação é um: 

 

[...]engajamento pessoal e coletivo do pesquisador em e por sua práxis científica, em 

função de sua história familiar e libidinal, de suas posições passadas e atuais nas 

relações de produção e de classe, e de seu projeto sócio-político em ato, de tal modo 

que o investimento que resulte inevitavelmente de tudo isso seja parte integrante e 

dinâmica de toda atividade de conhecimento. Pressupõe a autoanálise, por parte do 

analista institucional, para compreender suas motivações para desenvolverem-se em 

tal área e como estas motivações se envolvem com o projeto organizacional no qual 

está intervindo. 

 

Outro conceito muito importante é o de analisador. O conceito de analisador vem de 

Guattari (1987, p. 101) que explica que o papel do analisador de grupo implica em revelar 

situações e levar o conjunto do grupo a não mais fugir - tão facilmente das verdades que elas 

encobrem. 

Mourão (2006, p. 71), diz que “Os analisadores são categorias, situações, 

acontecimentos que levam a instituição a se desnudar, a mostrar, indiretamente, os seus não 

ditos, algo que revela as dimensões das relações institucionais”. 

Para Lourau (1975, p. 2-3) 

 

As instituições não são somente os objetos ou as regras visíveis na superfície das 

relações sociais. Têm uma face escondida. Esta face, que a Análise Institucional se 

propõe a descobrir, revela-se no não dito. Estas manifestações de não conformidade 

com o instituído são, elas mesmas, reveladoras da natureza do instituído. São o 

ANALISADOR.... O “novo espírito científico” encontrou sua origem na mudança 

profunda a partir da qual é o analisador que realiza a análise. (Grifo do autor). 

Outros conceitos utilizados na análise institucional e na socioclínica institucional serão 

abordados por ocasião da metodologia e da discussão dos resultados, evitando-se a repetição 

destes conceitos.  
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IV. METODOLOGIA 

4.1  Tipo de Pesquisa 

 

Entende-se que, para se atingir os objetivos de uma pesquisa é fundamental a escolha 

de procedimentos metodológicos, justamente, para viabilizar respostas às questões que o tema 

suscita. Trata-se de uma pesquisa intervenção com abordagem qualitativa, tomando como 

referencial teórico metodológico a Análise Institucional na modalidade socioclínica 

institucional das práticas profissionais. 

Para Minayo (2007, p. 31) a pesquisa qualitativa, 

 

responde a questões muito particulares. Ela se preocupa, nas ciências sociais, com 

um nível de realidade que não pode ser quantificado, ou seja, ela trabalha com o 

universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que 

corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos 

fenômenos que não podem se reduzidos à operacionalização de variáveis. 

 

A pesquisa intervenção segundo Lourau (1993, p. 13-14), é aplicada quando 

circunscrita à realidade dos grupos. O autor refere que “nosso método de intervenção consiste 

em criar um dispositivo de análise social coletiva. O que é então, este dispositivo? Consiste 

em analisar coletivamente uma situação coletiva”. 

Complementa Monceau (2008) que nas intervenções, além da análise de grupo, 

utilizam-se como dispositivos, a observação e acompanhamento das práticas profissionais, a 

utilização do diário do pesquisador e muitas vezes de um diário para os participantes, que vai 

oferecer material necessário para a análise das implicações do analista e dos participantes. 

Complementa o autor que se deve lembrar um dos objetivos da intervenção é produzir um 

processo de autoanálise de todos os participantes. 

O estudo segue os pressupostos da socioclínica institucional proposta por Monceau 

(2013, p. 92) e se desenvolve por meio de oito características: 

 Análise da encomenda e das demandas; 

 Participação dos sujeitos nos dispositivos; 

 Trabalho dos analisadores; 

 Análise das transformações à medida que o trabalho avança; 

 Aplicação de modalidades de restituição; 

 Trabalho das implicações primárias e secundárias;  

 Intenção da produção de conhecimentos; 

 Atenção aos contextos e as interferências institucionais. 



45 

 

 

É importante salientar, com base em Monceau (2013), que estas características não se 

constituem em passos com ordem obrigatória, como uma ordem pré-estabelecida. No entanto, 

seja qual for a ordem eleita, todos os passos devem ser contemplados no decorrer do estudo. A 

Figura 1 destaca o pensamento de Monceau ao representar como as oito características 

acontecem durante a intervenção socioclínica institucional. 

 
Figura 1 – As oito características da intervenção socioclínica institucional (MONCEAU, 2013). 

 

Fonte: RODRIGUES, MOURÃO E ALMEIDA (2015). 

 

Ao trazer as características da intervenção Socioclínica Institucional em uma figura, 

espera-se que os pesquisadores percebam o processo de intervenção como um sistema em 

constante movimento e transformação, onde cada característica não acontece isoladamente, ou 

em uma sequência deliberada, mas em movimentos de ir e vir, influenciando e sofrendo a 

influência umas das outras. 

 

4.2  Cenário da Pesquisa  

 

O estudo foi realizado no bairro de Jurujuba que fica localizado no Estado do Rio de 

Janeiro, na cidade de Niterói banhada pelas águas da baia de Guanabara. A ocupação inicial 

deu-se com o período colonial com a distribuição das terras a sesmeiros, registrando também a 

presença de Jesuítas. Naqueles tempos foi significativo a lacração de madeiras. Entretanto a 

topografia e a localização de Jurujuba explicam a função desempenhada pelo lugar na história 
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da cidade, destacando- se como uma colônia de pescadores e a criação de um sistema de 

defesa para proteger a entrada da baia de Guanabara das invasões que ocorrem no séc. XVI. 

Os equipamentos públicos de saúde são representados pelo Módulo Médico de Família 

Mario Munhoz Monroe mais conhecido como Médico de Família Jurujuba e a Policlínica 

Comunitária de Jurujuba. A unidade Médico de Família Jurujuba é constituída de três equipes, 

formada de três médicos generalistas, dois enfermeiros, três técnicas de enfermagem, cinco 

agentes comunitários de saúde e uma equipe de saúde bucal com uma Cirurgiã Dentista e 

Auxiliar de Consultório Dentário (ACD). Para ampliar a oferta de saúde temos o Núcleo de 

Apoio a Saúde da Família (NASF) com Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo e Terapeuta 

Ocupacional. Total de 1786 famílias cadastradas e 5317 indivíduos cadastrados (FMSN, 

2017). A unidade funciona de segunda a sexta com exceção do sábado em dias de campanhas 

de vacinação ou vigilância a saúde nos períodos critico de Arboviroses. O serviço oferece 

agendamento de consulta médica, demanda espontânea, Grupos: de Planejamento Familiar um 

a cada trimestre, Tabaco um a cada trimestre, Doenças Crônicas um a cada Trimestre, 

Gestante um a cada Trimestre, Sala de Espera diariamente para divulgação das ações e prática 

educativa de promoção de saúde e prevenção de doença e outros como curativo, medicações, 

vacinas.  

Na área educacional encontra-se em funcionamento Creche Comunitária de Jurujuba, 

Escola Municipal Professora Lucia Maria Silveira Rocha que atende da pré-escola ao quinto 

ano e o Colégio Estadual Fernando Magalhães atende do sexto ano até o ensino médio. 

 

4.3 Participantes da Pesquisa e Periodização 

 

Os participantes da pesquisa foram os profissionais de saúde que desenvolvem sua 

prática na unidade Médico de Família Jurujuba e que estavam presentes no cenário de estudo 

em 2018 e 2019, constituindo-se em critérios de inclusão os profissionais de saúde que 

desejaram voluntariamente participar do estudo e que atuavam na unidade, e excluídos os 

profissionais que não estavam em serviço na data dos encontros de intervenção, e optaram por 

não participar.  

 

4.4 Aspectos Éticos  

 

O Projeto foi apresentado a Secretaria Municipal de Saúde de Niterói para que se 

pudesse formalizar a solicitação e o aceite desta pesquisa pelos profissionais da Secretaria 
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Municipal de Saúde. Após a carta de aceite da Secretaria Municipal, o projeto foi submetido 

ao Comitê de Ética da Universidade Federal Fluminense (UFF) sendo aprovado com o 

número parecer 2.930.317 CAAE 91395518.8.0000.5243 em 01 de outubro de 2018. 

Obedecendo à adoção das Diretrizes e Normas regulamentadoras de pesquisas 

envolvendo seres humanos, conforme Resolução nº 466 de 2012 do Conselho Nacional de 

Saúde (CNS) (BRASIL, 2012a), foi elaborado o Termo de Consentimento Livre Esclarecido 

(TCLE). Este termo foi assinado por todos os participantes no primeiro e segundo encontro, 

considerando-se que no segundo encontro tiveram novos participantes. Todos foram 

informados da possibilidade de desistência de sua participação em qualquer momento e do 

direito de sigilo e de confidencialidade das gravações dos encontros socioclínicos 

institucionais. Foi também assegurada aos participantes que a recusa não traria nenhum 

prejuízo em sua relação com o pesquisador ou com a Unidade da Saúde da Família e que não 

haverá nenhum custo ou quaisquer compensações financeiras. 

As gravações feitas em meio digital durante os encontros da Socioclínica Institucional, 

após consentimento de todos os participantes, serão arquivadas por cinco anos e descartadas 

após esse período. Os participantes foram informados que os conhecimentos produzidos 

poderão ser divulgados em eventos e revistas científicas.  

Os possíveis riscos que poderiam acontecer aos participantes, como ter algum 

constrangimento, estresse, abalo psicológico ou conflitos de ideias não ocorreram e no caso de 

ocorrência, seriam contornados de maneira a que todos se sentissem confortáveis em 

participar.  Com relação aos benefícios, destaca-se que todos participantes puderam ampliar o 

conhecimento sobre o tabagismo e o papel dos profissionais de saúde na promoção e 

prevenção deste problema de saúde pública tanto nos serviços quanto com relação à 

preceptoria para alunos de graduação que desenvolvem suas práticas na unidade cenário do 

estudo. 

 

4.5  Dispositivos de coleta de dados e a abordagem dos participantes na proposta teórica 

metodológica da Socioclínica Institucional  

 

Monceau (2013) destaca que a intervenção na Socioclínica busca entender as 

dinâmicas sociais, levando as situações o mais próximo possível das situações vividas pelos 

participantes, colocando em análise as implicações com as instituições que os atravessam. 

Refere Monceau (2008) antes de iniciar os encontros da Socioclínica Institucional com 

toda a equipe de pesquisadores, é necessária a realização de reuniões com os responsáveis 
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pelos serviços. Este é o momento que o pesquisador coloca sua demanda, no sentido da 

realização da pesquisa. Estas reuniões podem ser apenas com as chefias, ou também com 

outros responsáveis pelo cenário do estudo. É o momento do planejamento da pesquisa para a 

realização dos encontros da Socioclínica Institucional. 

Foram agendadas visitas com o diretor do Núcleo de Educação Permanente e Pesquisa 

(NEPP) para a liberação da pesquisa. Durante estas reuniões foram apresentadas aos 

responsáveis o tema da pesquisa, seus objetivos e os procedimentos metodológicos que seriam 

utilizados. Foi também solicitada à autorização por escrito para ser entregue ao Comitê de 

Ética da UFF, e após a aprovação da pesquisa deu-se início ao agendamento dos encontros nos 

moldes da Socioclínica Institucional. 

Para Monceau (2015) o pesquisador depois desta providência, inicia a intervenção 

propriamente dita, utilizando-se das oito características da Socioclínica Institucional. Para 

determinar corretamente o número dos encontros, Monceau (2015, p, 214) esclarece que: 

“Finalizei um trabalho de longa duração porque o conhecimento construído pela nossa equipe 

a respeito da dinâmica institucional das classes para apoio de alunos com dificuldades não nos 

oferecia mais surpresas suficientes em situação socioclínica”. 

Segundo Lourau (2004) para que o método de intervenção aconteça devem-se criar 

alguns dispositivos, de maneira a permitir analisar coletivamente uma situação coletiva. Cabe 

ao pesquisador pensar em um dispositivo que seja o mais eficaz para poder fazer as diferentes 

instituições ali presentes falarem sobre a questão problema que no caso deste estudo são as 

ações de promoção e prevenção voltadas ao tabagismo no processo de formação dos 

profissionais de saúde. 

Priorizou-se como dispositivos de coleta de dados para este estudo a realização de pelo 

menos dois encontros de intervenção nos moldes da socioclínica institucional com o grupo de 

profissionais de saúde que atuam nas Unidades da Estratégia da Família, daquela unidade. 

Foram oferecidas entrevistas semiestruturadas para os profissionais que não puderam 

participar dos encontros Socioclínico Institucional, sendo realizada apenas uma entrevista. 

Também foram utilizados como dispositivos de coleta de dados as anotações do pesquisador 

em um diário de pesquisa para efeitos de registros de suas observações e como subsídio 

para análise das suas implicações e as anotações realizadas nas atas após a realização dos 

grupos de tabagismo. 

A entrevista segundo Minayo (2007) valoriza a fala, por ser reveladora de condições 

estruturais, de sistema de valores, normas e símbolos, representações de grupos determinados 
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em condições históricas, socioeconômicas e culturais específicas, transmitidas por meio de um 

porta voz. 

Para L’Abbate, Mourão e Pezzato (2013) o diário, na perspectiva da Análise 

Institucional, é uma ferramenta de intervenção que tem o potencial de produzir um movimento 

de reflexão da própria prática, pressupondo a não neutralidade do pesquisador no processo de 

pesquisar. 

A técnica de diário de pesquisa para Lourau (1993, p. 51) seria a narrativa do 

pesquisador em seu contexto histórico-social, um pesquisador implicado com e na pesquisa, e 

que reflete sobre e com sua atividade de diarista. Trata-se de uma técnica capaz de restituir, na 

linguagem escrita, o trabalho de campo, possibilitando “produzir um conhecimento sobre a 

temporalidade da pesquisa”, aproximando o leitor da cotidianidade do que foi possível 

produzir num dado contexto, evitando interpretações “ilusórias”, “fantasiosas” da produção 

científica. 

Como instrumento para orientar a coleta de dados, tanto na entrevista quanto no 

encontro Socioclínico Institucional, foi utilizado um roteiro de questões formuladas de forma 

a orientar o andamento do encontro socioclínico uma aproximação dos objetivos deste estudo. 

O roteiro continha as seguintes questões:  

 Do seu ponto de vista como foi abordada durante a formação as ações referentes à 

promoção e prevenção do tabagismo?  

 Poderiam descrever as ações que consideram de promoção e prevenção voltadas ao 

tabagismo?  

 Em sua opinião de que maneira as práticas educativas podem contribuir para evitar o 

ato de cessação ao fumo? 

 Que estratégias sugerem para favorecer a formação dos futuros profissionais na 

promoção e prevenção contra o tabagismo na estratégia saúde da família?  

Os encontros Socioclínicos Institucionais foram agendados e os participantes 

convidados por carta, e-mail, Whatsapp e pessoalmente, informando o local e o horário dos 

mesmos. O primeiro encontro de intervenção aconteceu em 17 de outubro de 2018. Este 

encontro foi realizado no horário do almoço, na sala de espera da unidade de saúde cenário do 

estudo. Devido ao horário do encontro e a duração do mesmo (2 horas), a pesquisadora 

ofereceu aos participantes uma mesa com lanches, frutas e sucos para que se alimentassem 

durante o encontro. Enquanto lanchavam, a pesquisadora realizou uma dinâmica com música, 

convidando todos a cantar e a dançar com o objetivo de tornar mais lúdico este momento. A 
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seguir, com todos já em círculo, solicitou que falassem as vogais de seu primeiro nome, que 

foram anotadas e utilizadas como pseudônimos nos depoimentos. Todos assinaram o TCLE 

em duas vias, e os objetivos do estudo foram lidos pela pesquisadora. A seguir foi passado 

para eles o roteiro de questões, e a pesquisadora explicou que poderiam escolher uma das 

questões para começar os debates, sem a preocupação em responder todas as questões. 

Destaca-se que na intervenção nos moldes da Socioclínica Institucional, a palavra fica aberta e 

os participantes que podem abordar fatos que os incomodam e que necessariamente não estão 

relacionados com os objetivos do estudo, mas relacionados à temática em questão. Considera-

se que quando os participantes colocam ao grupo suas inquietações, já estão iniciando a 

análise de suas implicações pessoais e profissionais com o tema em debate. E isto é 

importante, porque as falas podem revelar aspectos não abordados no cotidiano pelos 

profissionais de saúde com relação ao tabagismo. Neste encontro, os participantes iniciaram 

abordando a primeira questão e as demais foram aparecendo em suas falas, de maneira 

espontânea aproximando-se do que se pretendia atingir com os objetivos.  No primeiro 

encontro compareceram 15 profissionais dos 20 convidados. 

No segundo encontro realizado em maio de 2019, participaram 17 profissionais dos 20 

convidados. Este encontro na Análise Institucional é chamado de encontro de restituição, 

porque se restitui aos participantes a análise parcial dos dados coletados no primeiro encontro 

e nos demais dispositivos, para serem novamente colocados em análise pelo grupo. Como no 

encontro anterior, este também foi realizado no horário do almoço com a pesquisadora 

oferecendo a todos um lanche preparado pelas quituteiras da comunidade. Foi iniciado com 

uma nova dinâmica e a seguir a pesquisadora distribui aos participantes os dados pré-

analisados do encontro anterior, para que pudessem validar os mesmos e, sobretudo ampliar 

os debates. Como pouca coisa foi acrescentada do que já havia sido discutida a pesquisadora 

distribui a todos o “formulário para identificação dos tabagistas e de suas famílias” produto do 

estudo, com alguns dados já analisados. A seguir, colocaram-se em debate as seguintes 

questões: 

 Na opinião dos participantes o formulário é relevante para a promoção e prevenção do 

tabagismo? 

 Com relação ao formulário qual a razão da pouca adesão dos profissionais na aplicação 

do mesmo?  

 Na percepção dos participantes o formulário vai conseguir identificar as crianças e 

adolescentes expostas ao fumo? 
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 Quais as sugestões que fariam para melhorar o formulário? 

Os debates foram produtivos e o aspecto mais abordado foi a pouca adesão dos 

participantes na aplicação do formulário. Destacaram os participantes que a maneira como o 

formulário foi construído (apenas pela pesquisadora, enfermeira e orientadora) não os 

tornaram corresponsáveis pela sua aplicação, sendo o mesmo percebido como mais um 

trabalho exigido dos profissionais. Esta percepção vem reforçar os pressupostos da Análise 

Institucional, onde as decisões devem ser tomadas no coletivo, o que só aconteceu neste 

segundo encontro e após a constatação da pouca adesão dos profissionais de saúde em aplicar 

o formulário em suas atividades rotineiras. 

 

4.6 Tratamento e análise dos Dados  

 

Os dados coletados, inclusive os dados do diário do pesquisador, foram transcritos e 

sua análise foi realizada a partir da leitura e releitura do material coletado.  Estas leituras 

permitiram relacionar as falas dos participantes com as oito características da Socioclínica 

Institucional, destacadas na Figura1. Entendendo-se que uma mesma fala poderá apresentar 

aspectos das várias características (ver a exemplificação deste processo no Apêndice II). 

Normalmente algumas características tem maior número de falas, podendo constituir-se em 

um indicador de que os depoimentos relacionados a esta característica devem ser destacados 

para análise e discussão dos resultados. Novas leituras foram realizadas, inclusive o conteúdo 

do diário do pesquisador e das atas, o que possibilitou identificar dois eixos de análise. O 

primeiro, um grande eixo: A intervenção Socioclínica Institucional revela as contradições na 

formação e na prática dos profissionais com relação à promoção e prevenção do tabagismo.  

Este eixo se abriu para 03 subeixos: A prática de promoção e prevenção na formação dos 

profissionais junto a tabagistas; A percepção das práticas de promoção e prevenção ao 

tabagismo pelos profissionais de saúde; A contribuição das práticas educativas na cessação de 

fumar. E como segundo eixo de análise: a abordagem Socioclínica Institucional como 

favorecedora para a busca de estratégias de prevenção ao tabagismo. 

A análise dos dados coletados foi realizada à luz dos conceitos de instituição, nos seus 

momentos instituinte, instituído, de encomendas e demandas, de implicação, concebidos pela 

Análise Institucional Francesa, preconizadas por René Lourau e Georges Lapassade, e dos 

conceitos operatórios da Socioclínica Institucional de Gilles Monceau. Para esses autores, a 

análise do cotidiano das práticas sociais, no espaço micropolítica, tem o poder de 

emancipação dos sujeitos no exercício de suas funções (MOURÃO, 2006). A análise também 
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se fundamentou nos autores que discutem a questão do tabagismo, nos Manuais do Ministério 

da Saúde (BRASIL, 1998; 2001; 2015) do Instituto Nacional do Câncer (BRASIL, 2007a), 

dentre outros que abordam a temática e nas diretrizes curriculares dos cursos de graduação 

dos profissionais da área da saúde. 

  

  



53 

 

 

V. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Como abordado na metodologia, os dados foram coletados em dois encontros da 

Socioclínica Institucional, no diário da pesquisadora e nas atas das reuniões realizadas após o 

grupo de tabagistas, que continham as observações da pesquisadora. 

O primeiro movimento foi realizar diversas leituras da qual participaram também o 

orientador e coorientador. Estas leituras por pessoas diferentes permitem que os resultados 

tenham maior confiabilidade, ficando mais isento dos pré-conceitos de um pesquisador 

implicado com o tema. 

O segundo movimento foi separar as falas nas características da socioclínica 

institucional. Neste momento foram selecionadas e ou destacadas palavras, frases, ou mesmo 

um parágrafo inteiro e que pela visão dos pesquisadores poderiam pertencer a esta ou aquela 

característica ou mesmo a mais de uma delas. Isto ocorre porque na socioclínica institucional, 

não existe uma separação temática das mesmas. Elas fazem parte de um processo de trabalho 

analítico, que é colocado em reflexão pelos participantes e pelo pesquisador. Daí ser difícil 

que uma mesma fala só pertença a uma característica, pois uma mesma fala pode criar um 

novo conhecimento; ser uma demanda; uma implicação com o ato de fumar ou com a 

formação; pode revelar as interferências institucionais que atravessam as falas; e mesmo se 

revelar em um analisador que pode surgir durante os debates. Os apêndices apresentam 

trechos de como foram realizadas estas aproximações. 

Os resultados deste estudo serão então apresentados a partir de dois eixos: 

5.1  Eixo 1  A intervenção Socioclínica Institucional revela as contradições na 

formação e na prática dos profissionais com relação à promoção e prevenção do tabagismo. 

Este eixo se abre para os seguintes subeixos de análise: 

5.1.1 A prática de promoção e prevenção na formação dos profissionais junto a 

tabagistas; 

5.1.2 A percepção das práticas de promoção e prevenção ao tabagismo pelos 

profissionais de saúde; 

5.1.3 A contribuição das práticas educativas educativos na cessação de fumar; 

5.2 Eixo 2 – A abordagem Socioclínica Institucional como favorecedora para a busca 

de estratégias de prevenção ao tabagismo, 

 Antes de iniciarmos a apresentação e discussão dos resultados vamos apresentar os 

participantes do estudo;
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Quadro 2 – Participantes do estudo segundo idade, sexo, profissão, ano de formação e número de encontros 

participados.  

N
0
 Idade Sexo 

Nome 

fictício 
Profissão 

Ano de 

formação 

 

Participantes 1
0 

encontro 

Participantes 2
0
 

encontro 

01 30 M IEO ACS 2007 X ----- 

02 30 F IEE ACS 2007 X X 

03 32 F UAI ACS 2007 X X 

04 35 F 
AIA 

AA 
ACS 2005 

X X 

05 37 F UAEE ACS 1998 X X 

06 34 F AAIA ACD 2007 X X 

07 45 F AIA ASG       X X 

08 35 F EII Enfermeira 2008 X X 

09 46 F AUIA Enfermeira 1972 ------ X 

10 47 F 
AIIA 

AAO 
Fonoaudióloga 1995 

X ----- 

11 42 F IIA 
Tec. 

Enfermagem 
1976 

X X 

12 43 F EAE 
Tec. 

Enfermagem 
1977 

X X 

13 53 F IAIA 
Tec. 

Enfermagem 
1996 

----- X 

13 52 F UIAA 
Médica e 

mestranda 
2001 

X X 

15 54 F AIIA 
Médica e 

mestranda 
1988 

X X 

16 61 F IA 
Médica e 

mestranda 
1992 

X X 

17 56 F EIAEE Médica Pediatra 1990 ------ X 

18 73 F AA 
Enf. e 

pesquisadora 
1968 

X X 

19 56 F UIA 
Enf. e  

Pesquisadora 
1985 

------ X 

 

Os profissionais de saúde que participaram do primeiro encontro foram: 100% de 

ACS; 66% de Técnicos de Enfermagem; 33% de Enfermeiros; 66% de Médicos e uma 

Fonoaudióloga.  No segundo encontro participaram 100% de ACS; 100% de Técnicos de 

enfermagem; 100% de Enfermeiros; 66% de Médicos. Consideramos que houve uma boa 

adesão dos funcionários para participar do processo de intervenção e os debates foram ricos 

considerando que tinham profissionais diversificados com diferentes graus de instrução. 

Destacamos que os encontros contaram com a participação de pesquisadoras externas, com 

vivência em trabalhos nos moldes da Socioclínica Institucional, e que uma das agentes 

comunitárias de saúde e uma técnica de enfermagem estão fazendo faculdade de Enfermagem.   
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5.1 Eixo 1 – A intervenção socioclínica institucional revela as contradições na formação e 

na prática dos profissionais com relação à promoção e prevenção do tabagismo  

 

Iniciamos este eixo, com o depoimento da pesquisadora e orientadora, entendendo que 

em pesquisas da Análise Institucional, os pesquisadores são parte do campo de pesquisa, 

rompendo com a neutralidade do pesquisador e o distanciamento entre pesquisador e 

pesquisados. Nestas falas iniciais, destacam que em pesquisas da Análise Institucional, não se 

deve ficar presa às regras, mas valorizar o debate entre os participantes. 

Refere a pesquisadora: 

 

...para iniciar nossos debates, ...assim elaboramos 4 perguntas e vou estar passando 

para vocês  e ai as questões eu botei aqui e vocês passam o olhinho nas questões e 

vocês vão ver qual por qual questão querem começar primeiro.” (IA) 

 

Complementa a orientadora: 

 

Por que nós estamos passando estas questões para vocês? Porque apesar destas 

questões serem um norte o grupo está livre de falar outras coisas não precisa ficar 

amarrados nas questões. As questões são importante sim porque vai atingir os 

objetivos mas o mais importantes é o que vocês querem falar sobre o tabagismo e a 

formação dos profissionais (AA).  

 

Tendo como proposta ampliar o conhecimento dos participantes sobre a metodológica 

que seria utilizada destaca a pesquisadora: 

 

Na Análise Institucional, nesta metodologia as pessoas discutem os problemas umas 

com as outras... Uma vai falando uma coisa, outra complementa um assunto puxa o 

outro.... vocês nem imaginam quantas coisas cada um de nós tem guardado porque 

a gente normalmente não tem espaço para falar (IA) 

 

Podemos perceber, que desde o início do processo de intervenção foi possível observar 

algumas características da Análise Institucional, como a encomenda do pesquisador para que 

os participantes se engajassem nos debates e a criação de novos conhecimentos, quando 

pesquisadora e orientadora destacaram como ocorrem as pesquisas na Análise Institucional. 

Também podem ser observadas as implicações pessoais, profissionais e afetivas da 

pesquisadora e a orientadora com a pesquisa. 

Isto está coerente com o que refere Lapassade (1979) sobre o conceito de implicação 

na Análise Institucional referindo que este conceito vem negar a neutralidade científica nas 

intervenções colocando coletivamente em análise os pertencimentos e engajamentos de todos 

os participantes.  Para o autor, o pesquisador deve implicar-se, falar dos seus problemas, dos 

seus desejos, ultrapassando as ilusões positivistas e elucidando a relação do investigador com 

a sua produção, com o seu objeto de investigação, a sua relação com o saber, o ter e o poder.  
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5.1.1  A prática de promoção e prevenção na formação dos profissionais junto a 

tabagistas  

 

Durante a intervenção, um dos pontos que foi abordado referia-se à formação dos 

participantes, e se tiveram contato com medidas de promoção e prevenção relacionadas ao 

tabagismo. Considerando que entre os participantes tinham profissionais de saúde com 

diferentes formações, esperávamos nos depoimentos, que a temática tivesse sido abordada 

durante o processo formativo. Porém os participantes referiram o pouco ou nenhum contato 

com o tema como vemos nos depoimentos a seguir: 

 
No tempo em que eu estudei me formei não tinha  nada sobre tabagismo e não se 

falava em tabagismo...se falava muito em DST... mas minha época não tinha não. 

Não sei agora se tem (IEE). 

 

Não tive nenhum contato com ações de combate ao tabagismo durante a formação. 

Só tive uma formação sobre o tabagismo porque depois eu fui fazer um curso dentro 

do INCA e aprendi algumas coisas lá.  No decorrer da minha vida profissional 

enquanto Médica a prevenção não era coisa que se desse importância. Davam 

muita importância a coisa curativa, mas com relação a prevenção não era essa bola 

toda (AIIA). 

 

Na minha formação não teve (UIAA). 

 

Os relatos acima revelam as contradições que existem entre o que pretendem as 

diretrizes curriculares e o que realmente aconteceu na formação destes profissionais. Nas 

diretrizes curriculares dos profissionais enfermeiro, médico, odontólogos, psicólogo, farmácia 

(BRASIL, 2001a; 2011a; 2014) como referido na revisão de literatura, encontramos que o 

profissional deve:  

 intervir no processo saúde-doença, responsabilizando-se pela qualidade da 

assistência/cuidado em seus diferentes níveis de atenção à saúde, com ações de 

promoção, prevenção, proteção e reabilitação à saúde, na perspectiva da 

integralidade da assistência; 

 promover estilos de vida saudáveis, conciliando as necessidades tanto dos seus 

clientes/pacientes quanto às de sua comunidade, atuando como agente de 

transformação social; 

 desenvolver a promoção da saúde, como estratégia de produção de saúde, 

articulada às demais políticas e tecnologias desenvolvidas no sistema de saúde 

brasileiro, contribuindo para construção de ações que possibilitem responder às 

necessidades sociais em saúde. 
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Enfatizam as diretrizes de Medicina que todo profissional deve realizar a promoção do 

diálogo entre as necessidades referidas pela pessoa sob seus cuidados ou responsável, e as 

necessidades percebidas pelos profissionais de saúde, estimulando a pessoa sob seus cuidados 

a refletir sobre seus problemas e a promover o autocuidado. 

Considerando as respostas dos participantes, cabem duas observações: a primeira é que 

todos foram formados antes das atuais diretrizes curriculares e, portanto, não se conhece o 

valor conferido à promoção e prevenção durante a formação dos mesmos. O segundo aspecto 

é que as proposições da diretriz de Medicina por serem recentes, podem não estar 

implementadas em sua totalidade. 

Podemos dizer com relação à formação dos profissionais de saúde, que as diretrizes 

curriculares, destacam diferentes aspectos relacionados à promoção da saúde, à prevenção das 

doenças e a recuperação dos indivíduos cabendo aos centros formadores oferecer experiências 

diversificadas em diferentes espaços e de preferência em equipes interdisciplinares para que 

estejam aptas a desenvolver as atividades pertinentes as profissões escolhidas. 

Quanto ao referencial teórico metodológico da Socioclínica Institucional, algumas 

características puderam ser evidenciadas como: a implicação pessoal e profissional dos 

participantes com o tabagismo e a participação dos sujeitos no processo de intervenção. 

Revela também os aspectos instituídos da educação contida nos currículos, onde se aborda a 

questão da promoção e prevenção, de maneira generalizada, deixando a cada Centro formador 

a escolha dos temas que consideram relevantes no desenvolvimento destas ações. 

Ainda referente abordagem no tabagismo na formação, cabe mencionar que a mesma 

deve iniciar ainda no ensino fundamental e médio, de maneira a que crianças e adolescentes, 

entendam os riscos à saúde relacionada ao tabagismo dentre outros problemas. A formação de 

recursos humanos qualificados para atuar na promoção e prevenção do tabagismo deve 

mobilizar as três esferas de governo de maneira a preparar diferentes atores nestas atividades 

que tenham como objetivo o incentivo à cessação do ato de fumar (BRASIL, 2013b).  

A este respeito destacam-se ações educativas em escolas, unidades de saúde e 

ambientes de trabalho, como o Programa Saber Saúde do INCA, que atingiu 2.389.126 alunos 

de 14.280 escolas em 1.212 municípios. 

O depoimento abaixo ilustra este dado do INCA: 

Na minha época não aprendi nada sobre tabagismo, mas a minha filha estudando 

com 11 anos na escola dela já tem, faz grupos, chama os pais para falar sobre o 

problema do fumo. Hoje na escola dela pelo menos fala sim (IEO) 
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Outros programas relacionados à promoção e prevenção do tabagismo voltado a 

crianças e adolescentes vem sendo desenvolvidos nas escolas. É o caso do Programa Saúde 

na Escola que vem abrindo espaço para que os profissionais de saúde tratem do tema 

tabagismo e das intervenções para evitar o fumo e mesmo para a cessação do tabagismo entre 

os estudantes (BRASIL, 2015). 

Relacionado à formação de recursos humanos para atuar nas ações de promoção e 

prevenção relacionadas ao tabagismo, destacamos o Curso de Educação a Distância (EAD) 

do Saber Saúde, em 2012, quando foram capacitados 1.390 profissionais que atuam na área de 

educação em todo país (BRASIL, 2014b). 

Cursos vêm sendo oferecidos pelo Saber Saúde, em parceria com o INCA, sendo que 

em 2019 realizou-se um curso no período de 08 de abril a 10 de junho, com carga horária de 

80 horas e tendo como público alvo profissionais da saúde e da educação. 

 

5.1.2 A percepção das práticas de promoção e prevenção ao tabagismo pelos 

profissionais de saúde 

 

 Com a continuidade do debate sobre o tabagismo os participantes trouxeram aspectos 

relacionados às práticas educativas que podem ser relacionadas as atividades de promoção e 

prevenção do tabagismo. Um dos participantes relata em seu depoimento ações educativas e 

de prevenção desenvolvidas por empresas preocupadas em evitar o fumo ao referir que: 

 

A Petrobrás oferece um curso sobre Líquido Penetrante de Ultra Som, onde o 

professor fala muito sobre o tabaco para se evitar o tabaco, que pode aumentar a 

radioatividade no corpo do fumante na hora que estiver lá fazendo o Ultra Som. Vai 

prejudicar em algum momento da vida. Mesmo não sendo um exemplo para a ESF... 

mas já que estamos e falando sobre o tabaco. E sabem o que é pior? Ele fuma! 

(IEO) 

 

Este depoimento levou a vários debates sobre o porquê das pessoas fazerem uso do 

tabaco mesmo sabendo que vai fazer mal para suas vidas trazendo suas implicações pessoais, 

familiares, revelando os sentimentos de tristeza e de impotência frente ao tabagismo.  

A dependência química à nicotina resulta de uma interação complexa entre cognição 

(pensamentos, crenças, ideias, esquemas, valores, opiniões, expectativas e suposições), 

comportamentos, emoções, relacionamentos familiares e sociais, influências culturais e 

processos biológicos e fisiológicos. Para se modificar efetivamente, portanto, um 

comportamento (por exemplo, o ato de fumar), deve-se inicialmente identificar os 

pensamentos disfuncionais e as crenças associados a este ato (BRASIL, 2013a). 
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Ainda segundo o INCA (BRASIL, 2013a) os fumantes em sua maioria, sofrem de 

ansiedade e o tabaco acaba sendo usado por estes como um meio (muitas vezes, o único) de 

minimizar o problema. Fumar gera sensação de tranquilidade na situação vivenciada, muitas 

vezes proporcionando ao fumante o adiamento de um enfrentamento real da situação. Os 

recursos pessoais para lidar com situações de estresse são muitas vezes subestimados e/ou 

ignorados. Com a redução do efeito da nicotina, a ansiedade progressivamente retorna. O que 

leva o fumante ao próximo cigarro, perpetuando o ciclo. 

Estes aspectos foram abordados pelos participantes em diferentes momentos, ora 

trazendo a questão para sua prática profissional e mesmo para depoimentos que envolviam 

sua vida pessoal e familiar, ficando bastante evidente as implicações profissionais, pessoais e 

ideológicas com as instituições que os atravessam. 

Nos depoimentos abaixo, os participantes trouxeram algumas questões que 

dificilmente seriam pensadas caso não fossem favorecidas pelo encontro nos moldes da 

socioclínica institucional. Vejamos o que dizem os participantes:  

 

Minha mãe, quando eu saia de casa, ela me cheirava toda e dizia: você está 

fumando! Você está fumando! Eu dizia: mãe eu não fumei, a boate fica com o cheiro 

do cigarro e todo mundo fica com cheiro. Ela completava: Se eu souber que você 

está fumando vou comprar um pacote de cigarro e vou enfiar tudo na sua boca. 

Rsrsrsrsr.  Eu ficava com medo, evitava de fumar, mas um dia comecei a colocar  

cigarro na boca. Daí ela me disse: Ai você está fumando! Respondi: agora estou. 

Fiquei de castigo toda semana e ela todo dia dizendo: você vai parar. Ela tem 

razão... Vou parar. (UAI) 

 

Para esta profissional, o fato de sua mãe estar vigilante e atenta a sua pessoa, 

funcionou como uma medida preventiva. Ainda que tenha começado a fumar, verificamos que 

para ela foi mais fácil sua cessação.  

Este relato nos remete aos princípios do PNH (BRASIL, 2010) onde o acolhimento, o 

vínculo e o cuidado, são capazes de modificar hábitos nos indivíduos. Diante disto abre-se a 

possibilidade de que esta experiência pode ser replicada nos espaços de trabalho, com os 

profissionais tendo atitudes de compreensão, de escuta ativa e de vínculo com os fumantes 

seja nos grupos ou em consultas individuais. 

Segundo o Programa de Tabagismo do Ministério da Saúde (BRASIL, 2015) os 

profissionais de saúde devem, sempre que possível, promover ações de informação, incentivo 

e apoio ao abandono do tabagismo. Pesquisas confirmam que abordagens rápidas, repetidas 

em cada consulta, reforçando os malefícios do tabaco e a importância da cessação do seu uso, 

aumentam significativamente as taxas de abstinência. Apesar de as taxas de sucesso aumentar 

individualmente com o aumento da intensidade da abordagem do tabagista, o impacto em 
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termos de saúde pública parece ser superior com abordagens breves em um maior número de 

usuários em relação a abordagens intensivas direcionadas a poucos usuários.  

Com relação às ações de promoção e prevenção do tabagismo, os participantes trazem 

outros aspectos, um deles relacionado à preocupação dos tabagistas com o aumento de peso 

após a cessação do fumo ou mesmo quando diminuem o número de cigarros. Vejamos o que 

dizem os participantes a respeito das experiências vivenciadas por eles: 

 

Engraçado que uma paciente falou outro dia: Eu não posso parar de fumar por que 

quando paro engordo. Então, vamos conversar eu falei para ela. Acredito que se a 

gente neste momento conversar e conhecer o motivo da ansiedade podemos de certa 

forma ajudar. Então a paciente me disse: se eu não fumo fico naquela ansiedade 

acabo comendo alguma coisa, chupando bala, comendo um doce. Eu falei para ela: 

Difícil mesmo, mas você vai ter que se policiar, quem sabe se começando a fazer 

artesanato ou outra coisa que você goste, isto distrai sua atenção e diminui sua 

ansiedade? Vamos pensar nisto? Ela me disse que gostava de artesanato... (IIA) 

 

Ao que outro participante acrescenta com relação a sua própria experiência de parar de 

fumar, revelando a importância do apoio para os tabagistas que estão em processo de cessação 

do fumo: 

 
Eu parei de fumar. Senti ansiedade ao parar de fumar e daí toda vez que lembrava 

do cigarro ia comer alguma coisa, procurava toda hora alguma coisa para comer e 

esquecer o cigarro. Engordei muito. Mas não tive apoio. (IEO) 

  

Podemos verificar neste depoimento como é importante o apoio psicológico aos 

tabagistas que desejam parar de fumar. Acolher o paciente, conversar com ele, fazer com que 

se perceba como protagonista da sua vida, com certeza se constituem em medidas de 

promoção e prevenção no auxílio à cessação de fumar.  

Segundo o Manual do INCA, transtornos psiquiátricos descompensados podem 

facilitar recaídas em fumantes em cessação, sendo necessário ao profissional reconhecer 

possíveis co-morbidades psiquiátricas que o indivíduo possa apresentar, bem como as 

especificidades de cada transtorno e sua relação com o tabagismo (BRASIL, 2015).  

Os indivíduos acometidos por transtornos psiquiátricos que possuem características de 

comportamentos mais impulsivos, como o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, 

transtorno de humor bipolar, transtorno borderline de personalidade, entre outros, podem 

apresentar mais dificuldades em se controlar e resistir a determinados estímulos, sendo mais 

propensos ao uso de drogas e facilitando o desenvolvimento de dependência química. Estas 

pessoas, percebem o cigarro mais prazeroso em relação aos que não possuem co-morbidades, 

embora tenham ciência dos fatores de risco do cigarro (BRASIL, 2015). 



61 

 

 

Um aspecto que tomou bastante tempo nos debates trazendo questões preocupantes e 

que necessitam de medidas de promoção e prevenção contra o tabagismo, dizem respeito ao 

uso de fumo por crianças e adolescentes. Os depoimentos a seguir, nos fazem pensar em 

quanto esta população é vulnerável ao fumo sendo necessário que os profissionais de saúde, 

estejam atentos às dinâmicas familiares e que busquem estratégias de promoção e de 

prevenção a este grupo da população. Vejamos o que referem os participantes no diálogo 

abaixo: 

Mas eu pensava assim... que eu achava que tinha acabado essa coisa de criança 

comprar cigarro. Mas não acabou ainda não. Até um tempo atrás eu vi um pai pedir 

a uma criança de 7 a 8 anos para comprar cigarro para ele. Os comerciantes ainda 

vendem...(UAI) 

 

Na comunidade com certeza é proibido (EAE) 

 

Eu tenho uma tia que fuma ai uma vez ela pediu: você vai a rua pega cigarro para 

mim. Eu comprei um Country e ai eu vi uma imagem tão feia cheguei ai eu falei: 

Dinda você tem certeza que você vai continuar fumando?  Ai ela falou vira, vira, 

vira porque eu nem olho isso. Ai ela colocou do lado contrário. E minha avó 

também pedia para eu e minha irmã comprarmos cigarros para ela até aos sábados 

e domingos às seis horas da manhã. Logo nos dias que não tinha aula! Eu ficava 

falando: para de fumar vó. (EII) 

 

E completa:  

 

Ai eu ficava pedindo a Jesus faz a minha vó para de fumar, porque já não quero 

mais comprar cigarro”. Porque era todo o final de semana. Porque tinha que ir, 

por que se não levantasse ela batia na gente. Tinha que ir porque ela obrigava. Ai 

depois ela parou de fumar... Ai ela começou a comer muito doce...  

 

Diante destes relatos colocam-se alguns questionamentos: qual a atenção que a equipe 

de saúde está conferindo a família onde existem fumantes? Que tipo de prevenção a unidade 

de saúde vem desenvolvendo junto à família de fumantes? De que maneira o fumo é 

percebido nestas famílias? Que ações educativas e preventivas podem ser desenvolvidas pela 

equipe de saúde em famílias de fumantes? 

Ainda neste debate, que fez com que os participantes ficassem bastante mobilizados 

com o envolvimento de crianças e adolescentes nas questões relacionadas ao tabagismo, 

outras questões ainda mais preocupantes foram colocadas em análise: quando a própria 

família introduz a criança e ou adolescente no ato de fumar. E nestes casos mais uma vez 

vemos a grande responsabilidade da equipe de saúde, em estar atenta para visitas domiciliares 

como uma medida de prevenção naquelas famílias onde tenham pessoas tabagistas. Vejamos 

os depoimentos: 

 
E tem aquela outra questão, que vai além de comprar, é quando alguém da família 

diz acende ali para mim (UAI) 
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Minha mãe fez muito isso (IEA) 

 

Meu pai fumava 4 carteiras hoje só fuma 2. Eu comecei a fumar assim. Eu comecei 

a fumar cedo. Meu pai fuma há 40 anos. Um dia meu pai pediu para acender um 

cigarro para ele aí eu vi como é que é. Foi minha primeira tragada (IEO) 

 

Aprofundando este debate, começam a ser reveladas as contradições na sociedade e 

nos serviços que saúde, pois se de um lado é vasta a literatura que enfoca os riscos para a 

saúde decorrentes do tabagismo, por outro, não se aproxima dos problemas cotidianos que 

envolvem os fumantes e suas famílias. 

As contradições que aparecem nos campos de intervenção, é que possibilitam que 

transformações sejam buscadas naquele espaço. Guillier (2003) e Monceau (2015) referem 

que durante o processo de intervenção, à medida que os participantes colocam suas demandas 

em relação ao problema que está em debates, podem-se perceber atitudes e depoimentos 

ambivalentes, ou seja, que revelam as contradições que compõem as implicações pessoais, 

afetivas, familiares, profissionais e ideológicas dos participantes. 

 Pudemos constatar com relação ao referencial teórico metodológico da Socioclínica 

Institucional, que foi grande a participação dos sujeitos no processo de intervenção, com 

liberdade para debater livremente a temática, revelando seus sentimentos com relação às 

vivências junto a familiares e ou pacientes tabagistas. É possível ainda constatar nestas falas 

as interferências das instituições família, saúde, religião que envolve o ato de fumar ou de 

cessação do fumo; as demandas veladas dos participantes para as instâncias superiores para 

desenvolver medidas protetivas e efetivas na prevenção do fumo para crianças e adolescentes; 

a evidência das contradições revelando as ambivalências de uma sociedade que diz ser contra 

o tabagismo, mas que não investe como deveria na promoção e prevenção para o combate ao 

fumo. 

Do que foi exposto, listamos as ações de promoção e prevenção do tabagismo 

percebidas nas falas dos participantes, a saber: 

• As práticas educativas e de prevenção desenvolvidas pelas empresas, 

• A prática profissional pautada no acolhimento, no vínculo e na escuta ativa de todos os 

fumantes que procuram a unidade;  

• O apoio psicológico aos fumantes em processo de cessação do fumo por todos 

profissionais de saúde da unidade; 

• A busca de estratégias com o fumante para minimizar sua ansiedade quando o mesmo 

decide cessar de fumar; 
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•  A realização de visitas domiciliares para toda família de fumante que tenha crianças e 

adolescentes, 

 

5.1.3 A contribuição das práticas educativas na cessação de fumar. 

 

 Para nos apropriarmos da temática deste objetivo, se faz necessário realizar uma breve 

reflexão sobre a que prática educativa estamos nos referindo. No programa de Tabagismo da 

Secretaria Municipal de Saúde de Niterói (SMS, 2017) encontramos que o trabalho educativo 

deve ocorrer por meio de grupos de apoio, em que profissionais de saúde abordam temas 

relacionados ao tabagismo, orientando e motivando os participantes. Durante os encontros, 

também há troca de experiências e motivações entre as pessoas dos grupos (SMS, 2017). 

Soares et al. (2017) destacam que nas práticas educativas em saúde, torna-se 

necessário que além dos discursos, os sentidos sejam mobilizados para que se possa melhor 

entender as dificuldades dos tabagistas na mudança de hábitos, necessários a cessação de 

fumar. Para os autores a educação em saúde constitui-se em um dispositivo capaz de 

favorecer o diálogo e o conhecimento, associada ao conceito ampliado de saúde. Nesta 

concepção a educação em saúde, busca promover a autonomia dos sujeitos. O educador é 

considerado um mediador do processo de elaboração do conhecimento e o educando um 

participante ativo deste processo, participando conjuntamente da produção de conhecimento. 

Esta maneira de entender a educação se fundamenta na concepção problematizadora e 

libertadora de educação desenvolvida por Paulo Freire, que concebe o educando como um ser 

histórico e social, consciente de sua potência transformadora no mundo (FREIRE, 2011).  

Para Freire (2011) ensinar não se resume à transmissão de conhecimento, mas envolve 

a criação de possibilidades para o desenvolvimento da criticidade. Esta cresce em um 

processo dialógico entre educadores e educandos e é capaz de favorecer a ampliação da 

capacidade analítica e um posicionamento mais ativo, participativo e autônomo dos 

indivíduos. 

Menezes e Avelino (2016, p. 125) em seu artigo de revisão integrativa abordando a 

prática educativa destacam que os grupos, na Atenção Primária, possuem uma prática coletiva 

de problematização e discussão, gerando um processo de aprendizagem crescente. “Seus 

benefícios são uma maior otimização do trabalho, com a diminuição das consultas 

individuais, participação ativa do indivíduo no processo educativo e envolvimento da equipe 

de profissionais com o paciente”. Referem ser muito importante que os profissionais da Saúde 

desde sua formação se apropriem das técnicas de operacionalização dos grupos e ampliem os 
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debates sobre os fenômenos grupais, de maneira a que não se tornem uma prática prescritiva e 

modeladora de comportamentos. 

As ações decorrentes dos programas educativos necessitam estar associadas a um 

contínuo aperfeiçoamento onde a educação deve estar configurada com a necessidade e 

particularidades de cada segmento de trabalho. A organização das propostas educativas 

precisa estar vinculada às necessidades das pessoas, possibilitando informações para 

continuamente interagir, rever, reorganizar, impulsionar e sedimentar o processo de trabalho 

(SILVA et al., 2016). 

As ações educativas propostas pelo INCA e Ministério da Saúde utilizadas nos 

programas de promoção e prevenção ao tabagismo, são baseadas na abordagem cognitivo 

comportamental em um modelo de intervenção centrado na mudança de crença e 

comportamentos, que levam um indivíduo a lidar com uma determinada situação.  A proposta 

desta abordagem não visa apenas à parada do fumo, mas busca principalmente a manutenção 

da abstinência. O grupo tem como foco principal o desenvolvimento de habilidades para 

enfrentar as situações facilitadoras da recaída (BRASIL, 2013a). 

Voltando aos resultados desta pesquisa, os participantes encaminham a discussão para 

as atividades educativas que são desenvolvidas junto aos tabagistas, iniciando com 

questionamentos sobre como percebem a eficácia dos grupos. A pesquisadora orientadora 

incentiva os participantes a debaterem questionando: na opinião de vocês, o grupo de 

tabagismo ajuda a cessação de fumar, ou pelo menos  ajuda a pessoa a diminuir o uso do 

tabaco? O diálogo abaixo reflete a opinião dos participantes:  

 

Eu acho que ajuda. Se quiser ser ajudado. Por que o primeiro passo é dela...” 

(IEO). 

 

Em minha opinião, só das pessoas mostrarem o interesse de participar do grupo já 

é porque ela está pedindo ajuda.  Várias pessoas, já conseguiram parar de fumar 

por causa de ter participado de algum grupo de tabaco. (EII) 

 

É mas também tem aqueles que dizem: mamãe pediu, papai pediu, e daí não 

funciona  (AIIA) 

 

Porque se a pessoa não quer... você não consegue, não consegue. Na minha família 

tenho uma fumante. Já falei de todas as maneira que vocês possam imaginar.... É a 

mesma coisa se tivesse falando com a porta.  Não vai. (UIAA) 

 

A gente nota que alguns chegam nervosos e tem que fumar um ou dois para ter 

força de vontade para ficar no grupo.  Mas que ajuda com certeza ajuda (AIA)  

 

O importante é que a procura seja por motivo dele (AIIA) 
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Podemos perceber neste diálogo, que os participantes concordam que o grupo ajuda, 

mas deixam claro que a decisão deve ser da própria pessoa para que o programa tenha mais 

chance de ser exitoso.  E uma vez vindo ao grupo, o ideal seria a adesão frequentando todos 

os encontros propostos. E a este respeito, os participantes se mostram por vezes desanimados, 

e trazem questões que devem ser valorizadas para que o grupo favoreça a adesão nos 

encontros estipulados pelo programa de tabagismo. Vejamos o que dizem os depoimentos no 

diálogo abaixo:  

Quando começa se formar um grupo tem N de pessoas inscritas.. depois a gente 

sente que vão desistindo,... a gente vê  que as pessoas vão desistindo. Dão 

desculpas, mas não voltam (IIA). 

 

Mas porque você acha que eles não vêm? (AA) 

 

Eu acho que eles se cobram parar de fumar logo. Isso eu percebi nos pacientes, 

porque o grupo tem uma duração... e assim... eles ficam na expectativa que ele não 

está conseguindo, ele acaba... desistindo (IIA) 

 

Por conta do que você falou, na minha opinião, devemos ser honestos, falar que 

podem fracassar... Dizer que tem o direito a fracassar para poder começar de novo, 

porque não é vergonha. Se não fosse difícil não haveria orientações. Porque se as 

pessoas fracassam da primeira vez não quer dizer que ele seja fraco.... e isto tem 

que ficar muito claro para eles. Porque se não falarmos ele vai sumir do grupo 

porque fumou. Creio que temos que conversar mais com os fumantes sobre isto... ele 

precisa entender que tem alguma chance de poder vencer...temos que dar muito 

apoio. (AIIA) 

 

Os debates seguem tentando entender melhor a dinâmica dos grupos. Colocam que a 

grande importância do grupo está em sentir-se apoiada, de ter um espaço para poder dividir as 

dificuldades. Mas salientam que da mesma maneira que este é um aspecto positivo também 

pode constituir-se em um problema, porque para que o grupo possa compartilhar sentimentos, 

emoções e problemas necessitam ter uma maior proximidade, estabelecer laços de confiança. 

Colocam como uma grande dificuldade que pode contribuir para a não adesão das pessoas ao 

grupo, o fato de serem abertos, sempre tendo pessoas diferentes. Vejamos o que dizem os 

participantes a respeito: 

 

É uma coisa bem legal essa coisa de dividir as dificuldades e dividir fracassos e 

sucesso. É uma coisa muito importante. É o que se propõe (AIIA) 

 

Mas às vezes é assim... muito complicado, quando se faz um grupo com 4 ou 5 

encontros, Se você conseguir com esse grupo criar um vínculo, onde as pessoas 

consigam se abrir, mostrar suas fraquezas, se permitam fracassar, se permitam se 

apoiar você tem grande chance de ter sucesso. Mas nem sempre é assim e você tem 

que tentar... entendeu?  Porque nem sempre as pessoas aderem... às vezes as 

pessoas marcam e não vem.  E daí chega um ator novo no grupo e as pessoas não 

sabem mais o que falar. Elas provavelmente pensam: Será que vou me expor? 

(UIAA)  
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Para as pessoas que já estavam, este novo é um intruso! Será que você estabelece 

um vínculo logo de cara com uma pessoa que nunca viu?? Será que vai expor os 

seus fracassos para pessoas que não o conhecem? Difícil... (AIIA)  

 

Depende muito de quem seja a pessoa, dos participantes do grupo. Às vezes é de um 

time de futebol diferente, às vezes é um inimigo politico... Você está sujeito a isso 

tudo numa comunidade. É difícil!! (UIAA) 

 
Mas assim, o que acontece... eles vêm no primeiro, no segundo, mas ai..  no terceiro 

e o quarto já nem vêm mais e aparecem outros. Olha, já teve um grupo com 13 

pessoas na primeira vez, e na segunda vez, vieram umas 13 diferentes!!!!(IA) 

 

Estes depoimentos deixam clara a necessidade de se estabelecer vínculos e laços de 

confiança entre os participantes, que leva a pensar na necessidade de fazer algumas 

modificações no modelo de grupo padronizado pelo programa do INCA ou do Ministério da 

Saúde. 

Para melhor compreensão dos leitores, torna-se importante explicar como ocorrem os 

grupos de acordo com as orientações do Instituto Nacional do Câncer (BRASIL, 2007a) e 

mesmo do Manual do Tabagismo do Ministério da Saúde (BRASIL, 2015).  

De acordo com estes Manuais, sugere-se que cada grupo seja conduzido, quando 

possível, por dois profissionais, para que, enquanto um exerça a função de coordenador, o 

outro possa desempenhar o papel de observador. O perfil adequado do profissional para estes 

papéis inclui as características: 

• Compromisso com a preservação da saúde;  

• Satisfação por trabalhar com grupos;  

• Facilidade de relacionamento interpessoal; 

• Flexibilidade;  

• Bom senso; 

• Capacidade de fala simples e assertiva; 

• Não serem fumantes (BRASIL, 2013a). 

O profissional de saúde deve dialogar com o usuário, estimulando-o a pensar sobre o 

seu consumo de cigarro, fazendo perguntas simples acerca do tabagismo como: “você fuma?”, 

“quantos cigarros você fuma por dia?” e “alguma vez você já tentou parar de fumar?”. Esta 

conduta deverá acontecer no acolhimento ou na visita domiciliar. São essas abordagens 

iniciais que aproximam o usuário das equipes, facilitando também a procura por tratamento 

(BRASIL, 2015). 

Identificado os usuários que são tabagistas, é essencial que o profissional de saúde 

oriente acerca: 

• Dos malefícios do tabagismo; 



67 

 

 

• Dos tipos de tratamento disponíveis para a cessação do tabagismo; 

• Da disponibilidade de tratamento disponível na Unidade e dos fluxos que os usuários 

devem seguir para iniciá-lo.  

 Uma abordagem com vistas à redução de danos pode ser utilizada, desde que encarada 

não como uma meta final, mas como uma possível estratégia para a cessação definitiva. Deve 

lembrar-se de que a redução de cigarros fumados não reduz o risco de doenças relacionadas ao 

tabaco (BRASIL, 2015). 

 Para os usuários que desejarem parar de fumar, antes de se iniciar o tratamento, é 

essencial esclarecê-los quanto aos tipos de tratamento que estão disponíveis, avaliando 

também suas possibilidades singulares de participação nas atividades oferecidas pela equipe 

de saúde. Mesmo o usuário que deseja cessar o tabagismo necessita de estratégias de 

motivação, sendo indispensável uma avaliação individual para se identificar o nível de 

dependência, o grau de motivação e a história pregressa da pessoa, situando o tabagismo na 

integralidade do sujeito (BRASIL, 2015). 

Ainda segundo o referido Manual (BRASIL, 2015), atitudes e posturas do profissional 

de saúde para o sucesso do tratamento estão estreitamente ligadas à interação que se 

estabelece entre o usuário, a equipe profissional e o apoio sociofamiliar. Para a efetividade 

do tratamento para cessação, estratégias para o cuidado da pessoa tabagista devem ser 

buscadas como:  

 Acolhimento e empatia de maneira a entender que a relação do usuário com o 

tabagismo, é permeada por um sentimento de ambivalência, por meio do qual ele pode 

estar consciente dos malefícios do hábito e da importância do tratamento, mas 

internamente a dimensão “positiva” (“o cigarro me ajuda a ficar mais calmo”, por 

exemplo) ou prazerosa de fumar; 

 Estimular a mudança de atitude para alcance da abstinência; 

 Informar o usuário sobre o que é a dependência química, os seus malefícios, quais 

sintomas ele poderá experimentar ao parar de fumar, quais métodos para cessação 

estão disponíveis, qual o papel do medicamento e quais os tipos de medicamentos; 

 Estimular que o usuário defina uma data de parada (“dia D”) ou pense em estabelecê-la 

futuramente, podendo, para isso, reduzir gradualmente o número de cigarros diários ou 

estipular uma interrupção súbita, sendo esta uma escolha da pessoa, e enfatizando que 

se não conseguir na primeira tentativa outras vezes poderão ser tentadas, até que ele 

obtenha êxito em sua meta; 
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 Alertar o usuário sobre os riscos de recaída e da necessidade de desenvolvimento de 

estratégias de enfrentamento; 

 Destacar que é importante que o usuário permaneça em acompanhamento até o final 

do tratamento, mesmo após ter parado de fumar; 

 Havendo recaída, o profissional não deve se sentir fracassado, e sim entender as 

dificuldades da manutenção da abstinência devido à síndrome de abstinência e, a partir 

daí, estimular o usuário a tentar novamente e aprender a identificar as situações de 

risco que culminaram com a recaída, lembrando que a grande maioria dos tabagistas 

alcançará a cessação definitiva com duas ou mais tentativas. 

Pode-se perceber que os depoimentos dos participantes se aproximam do que 

preconiza o programa de promoção e prevenção ao tabagismo do INCA e do Ministério da 

Saúde. Mas somos da opinião, de que uma vez constituído o grupo, ele deveria ser o mesmo 

até o final. Não necessariamente fechar o grupo, mas admitir pessoas novas no máximo até o 

segundo encontro, quando se faria uma recapitulação do que foi falado no primeiro dia, 

trazendo os mais antigos para darem suas contribuições. Desta maneira espera-se que os 

participantes tenham mais facilidade para criar o vínculo entre eles. 

 Entendemos que os grupos funcionam como estratégias eficientes, nos quais se abrem 

espaços para a escuta das necessidades das pessoas e para a sua informação. Os grupos 

permitem que todos possam falar sobre seus problemas e buscar soluções, conjuntamente com 

os profissionais, de forma que a informação circule da experiência técnica à vivência prática 

de cada indivíduo (MENEZES; AVELINO, 2016). 

Coerente com o que foi abordado acima, os debates efetuados trazem a necessidade de 

se trabalhar com equipes interdisciplinares, fato este apoiado por alguns participantes e menos 

valorizado por outros, como podemos ver nos depoimentos seguintes:   

 

Na minha opinião faz falta ter uma equipe multiprofissional com médico, 

enfermeiro, psicólogo, assistentes sociais... porque nem sempre é o médico que tem 

que tomar a frente do grupo ...  pode ser qualquer profissional, mas a equipe é 

importante para se discutir os casos. Porque pode dar apoio aos pacientes e 

também aos profissionais. Aqui já tivemos psicóloga, dentista que ajudava fazia a 

limpeza da boca... era bom para a autoestima dos pacientes... tinha marcação no 

dentista direto (IA). 

 

E a participante pesquisadora continua salientando: 
 
Na maioria das vezes, os pacientes, têm muitos problemas psicológicos. Alguns 

tomam até remédios. Então a associação, que a gente percebe que muitos pacientes, 

muitas pessoas fumantes, eles também são pacientes da saúde mental.  Conversando 

com eles, posso dizer que mais 50% dos meus pacientes eram da saúde mental (IA). 
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Ao que outra participante se contrapõe: 

 

Eu acho, o que eu vejo que é muita gente ansiosa, mas isso não quer dizer que são 

pacientes da saúde mental. Até porque neuróticos somos todos não é? Então como 

cada um está lidando com isso eu acho que varia. Porque tirar da vida deles uma 

coisa que dá prazer... isto gera ansiedade (AIIA). 

 

E continua fundamentando sua opinião: 
 

A grande força do grupo é porque ele é um apoio em si mesmo. Porque apoio 

psicológico é difícil se conseguir para todas as pessoas. No tabagismo o apoio é 

pequeno eu não vejo grande apoio com o psicólogo, porque até conseguir uma 

referência e começar a ser atendido...  Então na minha opinião o próprio grupo 

deve se ajudar,  porque esta é principal proposta do grupo de autoajuda né?.  

(AIIA) 

 

Com relação a se trabalhar em equipes multidisciplinares, este pensamento está em 

consonância com o que é encontrado nas diretrizes curriculares dos profissionais de saúde. 

Isto faz pensar que independente da área para qual o profissional de saúde está sendo 

formado, entende-se que em algum momento da formação, deve ser ofertada aos profissionais 

a experiência de trabalhar em equipes. Daí fazer sentido, quando no debate a participante se 

refere à importância de se ter uma equipe multidisciplinar no controle do tabagismo, fato este 

que aparece também nos Manuais do Ministério da Saúde, do Inca e mesmo das Secretarias 

municipais de Saúde. 

O exemplo disto, o programa desenvolvido pelo Hospital Universitário Antônio Pedro 

de Niterói, há 14 anos, relata sucesso com relação à cessação de fumar e atualmente é 

desenvolvido por uma equipe multidisciplinar formada por dois docentes, uma técnica 

administrativa e, estudantes de Medicina e Farmácia. O programa já acompanhou mais de mil 

casos de transformação nos hábitos de vida de pacientes do hospital, estudantes, professores e 

funcionários da Universidade Federal Fluminense (UFF, 2018). 

Os debates acima com posicionamentos diferentes a respeito da equipe 

multidisciplinar necessitam de maiores reflexões. Uma delas é a constatação de que 

independente da equipe multidisciplinar, todos os profissionais da unidade deveriam estar 

capacitados para receber o fumante, acolher e ouvir suas dificuldades. A outra foge do âmbito 

deste estudo, e vai além do grupo de tabagismo de uma unidade de saúde, trazendo para 

reflexões problemas relacionados à gestão dos serviços de saúde, da oferta e demanda por 

serviços, do investimento de recursos financeiros para o SUS, a falta de profissionais, a falta 

de capacitação e de implementações de ações de educação permanente, revelando além das 

contradições sempre presentes nas intervenções da socioclínica institucional quando se 
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analisam as implicações dos participantes, as interferências das instituições políticas, saúde, 

educação no contexto do controle do tabagismo. 

 

5.2 Eixo 2 – Estratégia de prevenção ao tabagismo na Estratégia Saúde da Família: uma 

abordagem Socioclínica Institucional  

 

Este eixo foi elaborado a partir do artigo enviado a revista Acervo Saúde e publicado 

em fevereiro de 2020,  DOI: https://doi.org/10.25248/reas.e2306.2020. Como na elaboração 

do artigo utilizamos diferentes partes da dissertação, de maneira a não ficar repetitivo, vamos 

colocar apenas o objetivo, os resultados e a discussão, destacando como o referencial teórico 

metodológico foi essencial para os resultados do estudo resultando em dois produtos. Neste 

artigo dado o número de palavras estipulado pela revista, foi apresentado apenas o produto 

formulário, pois o mesmo vem sendo utilizado no cotidiano dos profissionais e em eventos da 

unidade de saúde. 

Iniciando pelo objetivo, o artigo busca refletir sobre a questão do tabagismo e sua 

promoção e prevenção realizada a partir de um formulário de busca de tabagistas e de crianças 

e adolescentes expostas ao tabagismo guiada pelo referencial teórico-metodológico da Análise 

Institucional, em sua modalidade Socioclínica Institucional, 

  Com relação à metodologia relatamos no artigo a metodologia resumida que está no 

produto trazendo os principais conceitos da Análise Institucional e da Socioclínica 

Institucional. 

 

5.2.1 Resultados do artigo 

Ainda que o tema formação, prevenção e promoção tenham sido abordados nos 

encontros, escolheu-se para apresentar neste artigo, uma questão amplamente debatida: como 

os tabagistas podem influenciar crianças e adolescentes a iniciarem o ato de fumar. Os 

depoimentos levaram a reflexões sobre o quanto esta população é vulnerável, requerendo que 

os profissionais de saúde estejam atentos às dinâmicas familiares e pensem em estratégias 

voltadas a estas famílias. Referem-se os participantes, a seguir. 

 

Mas eu pensava assim [...] que eu achava que tinha acabado essa coisa de criança 

comprar cigarro. Mas não acabou ainda não. Até um tempo atrás, eu vi um pai 

pedir a uma criança de sete a oito anos para comprar cigarro para ele. Os 

comerciante ainda vendem [...]. (UAI) 

 

Mas não é proibido vender cigarro para crianças? (AA) 
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Mas vendem, né [...] vendem porque a criança diz que é para o pai, a mãe, a tia. 

(EII) 

 

Eu comecei a fumar muito cedo. Meu pai fuma há 40 anos. Um dia, meu pai pediu 

para acender um cigarro para ele [...]. Foi minha primeira tragada. (IEO) 

 

Perguntei à menininha de seis anos o que ela achava da mamãe dela fumar e ela me 

responde: “Eu gosto do cigarro porque tem o cheirinho da mamãe”. (IA) 

 

Diante destes relatos, os participantes começaram a refletir sobre que estratégias 

poderiam ser desenvolvidas pela equipe de saúde junto às famílias de fumantes. Entendiam os 

profissionais sobre a grande responsabilidade dos serviços de saúde em estarem atentos não 

apenas aos fumantes, mas, sobretudo, às suas famílias, de maneira a conhecer quem são as 

pessoas que estão expostas ao tabaco. Destacaram, também, a responsabilidade dos centros 

formadores em preparar os futuros profissionais a pensarem no tabagismo como um grave 

problema de saúde pública, que deve ser amplamente debatido na teoria e nos cenários de 

prática. 

Essa problemática levou os participantes a pensarem em uma estratégia que 

possibilitasse conhecer quem eram os fumantes que frequentavam a unidade de saúde e a 

composição de suas famílias. 

De maneira a deixar mais clara como a utilização do referencial teórico-metodológico 

favoreceu a busca desta estratégia, colocamos no quadro abaixo suas etapas. 

 

Quadro 3 (Quadro 1 do artigo) - Etapas, dispositivos/instrumentos, participantes e ações 

desenvolvidas durante o processo de intervenção nos moldes da Socioclínica Institucional. 

 

Etapas da  

pesquisa  

Dispositivos/  

Instrumentos  

Participantes  Ação  

Primeira  

etapa  

Primeiro encontro de 

Intervenção 

Socioclínica 

institucional.  

Pesquisadora, 

orientadora, 01 docente 

de farmácia, 07 alunos 

de farmácia e 15 

profissionais de saúde.  

Debates coletivos sobre 

a problemática do 

tabagismo, na formação 

e nas práticas 

profissionais.  

Segunda  

etapa  

Grupo de Tabagistas;  

Diário da pesquisadora;  

Atas das reuniões dos 

grupos de tabagismo.  

Pesquisadora, 

enfermeira, 07 alunos 

de Farmácia e 01 

docente de Farmácia.  

Participação nos grupos 

de tabagismo.  

Debates com os 

participantes após o 

grupo, destacando o 

papel do profissional 

nas ações antitabaco.  

Terceira  

etapa  

Construção de 

01Instrumento para 

coleta de dados dos 

tabagistas e de suas 

famílias  

Pesquisadora, 

enfermeira e 

orientadoras.  

Elaboração de um 

formulário para o 

conhecimento de 

tabagistas e de crianças 

e adolescentes expostos 

ao fumo nas famílias.  
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Quarta etapa  Formulário de busca de 

fumantes e de crianças 

e adolescentes expostas 

ao fumo  

Profissionais da 

unidade e pesquisadora.  

Explicações 

individualizadas pela 

pesquisadora aos 

profissionais de sobre 

os objetivos do 

formulário e a 

relevância do 

preenchimento do 

mesmo para a 

prevenção do 

tabagismo.  

Quinta etapa  Idem ao anterior  Pesquisadora, 

profissionais de saúde, 

docente de farmácia, 

alunos de Farmácia.  

Convite aos 

participantes do estudo 

para a aplicação do 

formulário junto às 

pessoas que buscam a 

unidade para algum 

atendimento ou 

procedimento  

Sexta etapa  Segundo encontro 

socioclínico 

institucional  

(Restituição)  

Pesquisadora, 18 

profissionais de saúde, 

05 alunos de Farmácia, 

01 docente de farmácia 

e orientadores  

Análise e apresentação 

dos dados coletados no 

formulário. Sugestões 

de modificações. 

Debates sobre a pouca 

adesão dos profissionais 

na aplicação do 

formulário  

Fonte: Silva VV, et al. 2019. 

 

Abaixo, na Tabela 1, traz-se o consolidado de respostas de quatro formulários 

preenchidos por uma enfermeira, uma técnica de Enfermagem, uma médica e a pesquisadora, 

do total de 15 profissionais contactados. Cada formulário permite que se obtenham 

informações de 50 pessoas. 

 

Tabela 1 - Consolidado de quatro formulários aplicados no período de 23 a 30 de maio de 2019. 

 

Total de pessoas que 

responderam  

Total de fumantes  Número de crianças e 

adolescentes  

Total de fumantes 

que desejam parar de 

fumar  

64  40  112  

0 -10- (52)  

10 -15- (36)  

15 -19- (24)  

Sem crianças-(02)  

24  

Fonte: Silva VV, et al. 2019.  

 

Como relatado no Quadro 3, na quarta etapa, a pesquisadora conversou 

individualmente com os participantes, explicando os objetivos do formulário, a saber: estimar 
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os usuários tabagistas que querem parar de fumar; identificar os usuários tabagistas que 

moram com crianças e adolescentes; ampliar a adesão dos tabagistas nos grupos de 

tabagismo. Na ocasião, explicou a relevância da aplicação do formulário para a promoção e 

prevenção do tabagismo e que o mesmo deveria ser aplicado aos pacientes que procuravam a 

unidade de saúde para consultas, exames, grupos e curativos.  

Após a aplicação do formulário por quatro participantes, constatou-se que ele é de 

fácil aplicação e o tempo utilizado pelos profissionais foi de cinco a dez minutos. Foi possível 

verificar também que o número de fumantes em relação ao total de participantes da entrevista 

(62,5%) é bastante representativo, revelando que o fumo ainda é buscado por muitas pessoas, 

o que reforça a necessidade de se ampliarem, naquele contexto, as motivações para tal hábito 

e estratégias de promoção e prevenção. O resultado indicando o número de fumantes que 

desejam parar de fumar (60%) fornece um bom indicativo de que ações antitabaco deverão ser 

implantadas e continuadas, como é o caso do grupo de tabagistas já em atividade naquele 

cenário. Preocupante o número de crianças e adolescentes expostos ao tabaco, 112 no total, 

que revelou a necessidade de programar visitas domiciliares a estas famílias e de realizar um 

planejamento para abordagens individualizadas para cada situação encontrada. Também 

preocupou a pesquisadora e orientadores, a baixa adesão dos participantes na aplicação do 

formulário no cotidiano de suas práticas.  

No segundo encontro, de restituição, foram apresentados os dados dos formulários 

aplicados e abriu-se para debates, sobre como as ações de promoção e prevenção ao 

tabagismo vem sendo abordadas na formação dos futuros profissionais; a necessidade de que 

fizessem críticas e sugestões ao formulário e sobretudo, que fosse abordado à pouca adesão 

dos profissionais de saúde relacionadas a aplicação do formulário.  

Após os debates, o formulário teve como sugestão ser ampliado em duas colunas: uma 

especificando o sexo e outra para observações. Foi acordado, também, que as estratégias 

seriam voltadas apenas à prevenção do tabagismo com as crianças, dada a maior dificuldade 

de abordagem com os adolescentes. Em relação ao acolhimento dos tabagistas, definiu-se que 

este seria realizado por todos os profissionais da unidade e com relação as visitas 

domiciliares, estas deveriam ser iniciadas imediatamente junto às famílias de tabagistas com 

crianças. Quanto à pouca adesão dos participantes na aplicação do formulário, uma nova 

reunião foi agendada para colocar em debates o papel dos profissionais, estudantes e docente 

neste novo processo de trabalho, pois como o formulário não foi elaborado no coletivo, alguns 

participantes não se perceberam coparticipantes na elaboração e implementação do mesmo.  
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5.2.2 Discussão do artigo 

  

Como já abordado em diversas partes deste artigo, o referencial teórico-metodológico 

da Análise Institucional, em sua abordagem Socioclínica Institucional, foi fundamental para a 

busca de estratégias de promoção e prevenção ao tabagismo. Torna-se, portanto, necessário 

conhecer onde as características da socioclínica foram evidenciadas e de que maneira 

contribuíram para que mudanças pudessem ser operacionalizadas naquele cenário 

(MONCEAU 2013).  

A característica “análise da encomenda e das demandas” foi evidenciada quando o 

pesquisador colocou sua encomenda aos participantes para debaterem o problema do 

tabagismo e os participantes colocaram suas demandas para as instituições de ensino com 

relação à falta de abordagem desta problemática na formação e também para a instituição 

saúde, para que desenvolvam ações mais efetivas com relação ao tabagismo na estratégia 

saúde da família. Estas demandas possibilitaram um amplo debate sobre as vivências dos 

participantes com sua formação e sua prática profissional (MONCEAU, 2013).  

A característica “participação dos sujeitos no processo de intervenção” foi 

contemplada durante os debates no primeiro e segundo encontros, quando todos os 

participantes falaram livremente o que pensavam sobre a temática, repensando suas práticas e 

pensando nas estratégias que culminou na elaboração do formulário (MONCEAU, 2013).  

A característica “análise das implicações pessoais, afetivas e profissionais” com o 

tabagismo e as “interferências das instituições” família, educação, saúde, religião que 

envolvem o ato de fumar ou de cessação do fumo ficaram evidentes em todos depoimentos. 

Para Mourão LC e Soassume T (2015), as implicações na análise institucional representam os 

elementos que constantemente atravessam as rotinas e que constituem as ações profissionais 

de forma que analisá-los possibilita identificá-los. Complementaram Rossi A e Passos E 

(2014) que reconhecer tais atravessamentos no coletivo se faz importante para o trabalho da 

intervenção socio-clínica institucional (MONCEAU, 2013).  

Barbier (1985) reconheceu três tipos de implicações: a de natureza psicoafetiva 

(afetivas), a histórico-existencial (ideológicas) e estrutural-profissional (profissionais). No 

caso deste estudo, as implicações do pesquisador com o tabagismo ficaram evidentes nas 

anotações do seu diário, nas atas das reuniões dos tabagistas e na maneira como ele propôs 

mudanças naquele contexto com relação às ações antitabagistas. As implicações ideológicas 

dos participantes deixaram transparecer a crença de que sempre se pode melhorar a qualidade 

da assistência no Sistema Único de Saúde. As implicações afetivas e profissionais fizeram-se 
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presentes nos relatos sobre as vivências pessoais e profissionais relacionadas ao tabagismo, 

revelando que as instituições família, religião, política, entre outras, atravessam os debates. E 

esta capacidade de reconhecer e analisar as implicações foi um grande indutor para que 

estratégias fossem buscadas.  

A característica “aplicação da modalidade de restituição” foi fundamental para se 

colocar para o coletivo o que foi discutido na reunião anterior e abrir espaços para se refletir 

sobre os entraves com relação ao formulário, as diferentes percepções dos participantes 

quanto ao seu papel no programa de tabagismo e a tomada de decisões no coletivo de 

mudanças no processo de trabalho dos profissionais de saúde. (MONCEAU G, 2013).  

A característica “intenção de produzir conhecimentos” foi evidenciada nas mudanças 

propostas para a formação dos alunos de Farmácia, nas práticas dos profissionais de saúde 

com relação ao acolhimento dos tabagistas e da visita domiciliar com foco em crianças e 

adolescentes que convivem com tabagistas. Novos conhecimentos foram produzidos com 

relação a proposta teórico-metodológica utilizada e as novas abordagens com relação aos 

tabagistas e suas famílias (MONCEAU, 2013).  

Pode-se dizer que estas características, em conjunto, em um movimento de 

entrelaçamento, foram evidenciadas durante os debates, favoreceram que estratégias 

instituintes fossem buscadas naquele espaço, provocando um movimento de mudanças nas 

práticas instituídas dos profissionais de saúde (BAREMBLITT, 2012).  

Esta proposta metodológica também se alinha ao que referiram Menezes KKP e 

Avelino PR (2016), de que o importante é criar espaços para a escuta das necessidades das 

pessoas e para a sua informação. Complementam ao destacar que se a prática educativa 

acontece em grupos, se permite que todos possam falar sobre seus problemas e buscar 

soluções, conjuntamente com os profissionais, de forma que a informação circule da 

experiência técnica à vivência prática de cada indivíduo, então, pode-se dizer que se está no 

caminho certo (MENEZES, AVELINO, 2016).  

O Programa de Tabagismo do MS corrobora este pensamento ao destacar ser possível 

promover ações de informação, incentivo e apoio ao abandono do tabagismo. Pesquisas 

confirmam que abordagens rápidas, repetidas em cada consulta, reforçando os malefícios do 

tabaco e a importância da cessação do seu uso, aumentam significativamente as taxas de 

abstinência. O impacto em termos de saúde pública parece ser superior com abordagens 

breves, em um maior número de usuários, em relação às abordagens intensivas direcionadas a 

poucos usuários (BRASIL, 2015). E, neste sentido, o papel do formulário poderá favorecer 

esta troca de informações.  
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As estratégias apontadas neste estudo estão coerentes com as propostas do Programa 

Nacional de Controle do Tabagismo (PNCT), que destaca dois grupos de ações: o primeiro 

voltado para a prevenção da iniciação do tabagismo, tendo como público-alvo a criança e os 

adolescentes e o segundo envolvendo ações para estimular os fumantes a deixarem de fumar 

(BRASIL, 2007). Pode-se dizer que as mudanças propostas na prática dos profissionais 

poderão ser um favorecedor para o desenvolvimento de ações voltadas a estes dois grupos.  

Com relação à formação, destaca-se que ainda existe muito distanciamento entre o que 

preconizam os programas de tabagismo, as diretrizes curriculares dos profissionais de saúde e 

o que efetivamente acontece na prática dos serviços, revelando as contradições nas 

instituições saúde e ensino. Esta constatação traz as bases do referencial teórico-metodológico 

da Análise Institucional, ao assinalar que são as contradições que aparecem nos campos de 

intervenção, que possibilitam que transformações sejam buscadas naquele espaço 

(GUILLIER, 2003; MONCEAU, 2015).  

Pode-se dizer que a aplicação desta proposta metodológica favoreceu um repensar 

sobre o tabagismo e a busca de novas práticas de promoção e prevenção que se constituíram 

em um movimento instituinte naquele cenário (LOURAU, 1993; MONCEAU,2013; 

L’ABBATE, 2017).  

5.2.3 Conclusão do artigo 

Considera-se que toda mudança introduzida em um estabelecimento provoca as 

instituições ali presentes a se manifestarem, o que não se faz sem conflitos. O formulário e 

outras práticas relacionadas à promoção e prevenção do tabagismo, como o acolhimento de 

todos os tabagistas e a visita domiciliar tendo como foco crianças que convivem com 

tabagistas por constituírem-se em práticas instituintes, não vão acontecer sem resistências. 

Diante disso é que os encontros nos moldes da Socioclínica Institucional devem continuar a 

acontecer naquele espaço de maneira que os profissionais desenvolvam o hábito de refletir 

coletivamente sobre problemas relacionados às práticas profissionais desenvolvidas no 

cotidiano; à saúde com suas proposições de promoção e prevenção a diferentes problemas que 

afetam a população e a educação com um necessário repensar sobre a formação.  
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VI  PRODUTOS DO ESTUDO  

 

6.1 Primeiro produto: Formulário de identificação de tabagistas e da vulnerabilidade 

familiar: um olhar para crianças e adolescentes  

Contextualização 

 

Para promover saúde, deve-se refletir sobre o objeto do cuidado em saúde, 

considerando-a como um conceito em construção que depende de fatores sociais, culturais e 

históricos em cada sociedade. As ações de promoção à saúde dependem da reorientação dos 

serviços de saúde na busca da atenção integral às pessoas em suas necessidades, visando a 

alcançar a qualidade de vida em seu sentido mais amplo por meio da luta contra as 

desigualdades e reafirmação da construção de cidadania. Essas ações estão contempladas na 

Política Nacional de Promoção da Saúde, aprovada pela Portaria nº 687, de 30 de março de 

2006 (BRASIL, 2006a).  

Um dos agravos que trazem desafios às equipes de saúde na ESF é a realização de 

ações de promoção e prevenção à saúde relacionadas à mudança do hábito de fumar. De 

acordo com a OMS, o tabagismo é responsável por cerca de cinco milhões de mortes por ano 

em todo o mundo e, somente aqui no Brasil, são mais de 200 mil. Ele mata mais que AIDS, 

malária, tuberculose, crack, cocaína e heroína em conjunto, configurando-se como a maior 

causa evitável de doenças, invalidez e morte (BRASIL, 2001b).  

Para enfrentar essa questão, com o intuito de universalizar o tratamento do tabagismo, 

o MS reviu a antiga portaria com as diretrizes para o Programa Nacional de Controle do 

Tabagismo, definindo como lócus principal de cuidado, da pessoa que fuma, a Atenção Básica 

(AB), nível de atenção à saúde mais capilarizado e próximo dos usuários (BRASIL, 2015). 

Também na educação, mudanças puderam ser percebidas nos currículos dos 

profissionais da área da saúde, com grande ênfase no desenvolvimento de habilidades de 

promoção e prevenção. Segundo Brasil (2007a), a formação de recursos humanos qualificados 

para atuar na promoção e prevenção do tabagismo deve mobilizar as três esferas de governo 

de maneira a preparar diferentes atores nestas atividades que tenham como objetivo o 

incentivo à cessação do ato de fumar. A este respeito, destacam-se ações educativas em 

escolas, unidades de saúde e ambientes de trabalho e a importância do trabalho 

interdisciplinar. Este pensamento está em consonância com o que é encontrado nas diretrizes 

curriculares dos profissionais de saúde onde, independentemente da área para qual o 

profissional de saúde está sendo formado, em algum momento da formação, deve ser ofertada, 
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aos graduandos, a experiência do trabalho em equipe interdisciplinar (BRASIL, 2001a; 2014; 

2017).  

Apesar deste movimento da saúde e da educação voltada às ações de promoção e 

prevenção, dados recentes mostram que, dos tabagistas que tentam parar de fumar 

(aproximadamente metade do total de tabagistas), apenas uma minoria recebe aconselhamento 

de um profissional de saúde sobre como parar e uma parte menor ainda recebe um 

acompanhamento adequado para este fim (BRASIL, 2015).  

Em face deste quadro, a primeira autora, como médica da ESF, percebia a gravidade 

do problema, pois, se de um lado, os dados da literatura revelavam os problemas que a 

nicotina acarreta na saúde física e mental dos indivíduos, de outro, observava o pouco 

envolvimento de profissionais de saúde, docentes e alunos em formação em participar de 

ações de promoção e prevenção contra o tabagismo. Diante desta problemática, questionava: 

qual o conhecimento dos alunos, docentes e profissionais de saúde sobre o tabagismo? Como 

o problema do tabagismo foi abordado durante a formação? Que estratégias podem ser 

pensadas coletivamente pelos profissionais de saúde e estudantes no desenvolvimento de 

ações de promoção e prevenção ao tabagismo?  

Buscando resposta a este e outros questionamentos foi realizada uma pesquisa no 

mestrado profissional de ensino na saúde da Universidade Federal Fluminense, o que resultou 

na elaboração e experimentação de dois produtos. Ambos derivaram da proposta teórica 

metodológica utilizada e embasada nas práticas de intervenção da Análise Institucional, 

especialmente nas da Socioclínica Institucional, conforme apresenta Monceau (2013). Este 

referencial teórico-metodológico possibilita uma leitura singular de uma situação-problema, 

abordada por um determinado grupo, em um determinado momento, e, neste caso, trazendo a 

questão do tabagismo, como apresentado no detalhamento do produto.  

 

Apresentação do Produto 

 

A criação do produto “formulário de identificação de tabagistas e da vulnerabilidade 

familiar: um olhar para crianças e adolescentes”, foi pensado para ser um instrumento 

simples, mas de grande alcance se utilizado como proposto a saber: 

Todo profissional ou estudante de saúde no papel de entrevistador para preenchimento 

do formulário deve explicar que se trata de uma ação de prevenção ao tabagismo e se ele tem 

interesse em participar respondendo a quatro questões: (1) É fumante (SIM//NÃO), (2) Mora 

com crianças e/ou adolescentes (idade), (SIM//NÃO) (3) Quer parar de fumar (SIM//NÃO). 
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Se sim; realizar a última pergunta que é perguntar se gostaria de participar do grupo de tabaco 

e se permite inserir seu nome e o número de celular no formulário, para que possa ser contato 

pelo WhatsApp quando iniciar o próximo grupo. 

O tempo gasto nesta entrevista é de 5 a 10 minutos, pouco interferindo nas atividades 

dos que vão aplicar a entrevista junto aos fumantes, como docentes e seus alunos, agentes 

comunitários de saúde, enfermeiros, dentistas, médicos, técnicos de enfermagem, e demais 

profissionais de saúde da unidade, que se engajarem na proposta.  

 

Objetivos do Produto 

 

1- Estimar os usuários Tabagistas que querem parar de fumar; 

2- Identificar os usuários Tabagistas que moram com crianças e adolescentes; 

3- Criar vínculo com os tabagistas a partir do grupo de Tabagistas no WhatsApp; 

4- Elaborar estratégias de promoção de hábitos saudáveis e prevenção do Tabagismo; 

5- Ampliar o número de visitas domiciliares para todo fumante que responder que tem 

crianças ou adolescentes no domicílio, de maneira a poder diminuir o risco desta população a 

se tornar um usuário do tabaco; 

6- Contribuir na formação dos estudantes de graduação de Farmácia e Medicina, e de outros 

estudantes; 

7- Ampliar o debate sobre o tabagismo e o papel dos profissionais/estudante de saúde na 

promoção e prevenção deste problema de saúde pública, a partir dos resultados consolidados 

mensalmente sobre o número de tabagistas que frequentam a unidade. 

 

Metodologia e resultados que favoreceram a elaboração do produto 

 

Diante dos problemas relacionados ao tabagismo, a necessidade de se trabalhar na 

formação e com a mudança de práticas dos profissionais das unidades de saúde, foi que este 

estudo escolheu como referencial teórico metodológico a Análise Institucional (AI) que teve 

sua origem nos anos 60 na França. No Brasil surgiu nos anos 70, quando o país ainda vivia 

sob o regime da ditadura militar e introduziu-se junto a alguns departamentos e grupos de 

pesquisa de universidades brasileiras e de outras organizações, congregando os mais 

diferentes tipos de profissionais (L`ABBATE, 2013). Para a autora, a Análise Institucional 

utiliza-se de um método constituído de um conjunto articulado de conceitos, como instituído, 

instituinte, institucionalização, implicação, analisador, encomenda e demanda. 
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Com relação à pesquisa realizada na dissertação utilizou-se a AI na modalidade 

Socioclínica Institucional, que surge com Gilles Monceau em 1998, sendo utilizada no campo 

da educação, com uma nova maneira de abordar a realidade por meio de intervenções. Estas 

são assim denominadas, porque trabalham com a dinâmica institucional em análises 

localizadas em um determinado estabelecimento (MONCEAU, 2013. 2015). A Socioclínica 

Institucional se desenvolve por meio de oito características, a saber: Análise da encomenda e 

das demandas; Participação dos sujeitos nos dispositivos; Trabalho dos analisadores; Análise 

das transformações à medida que o trabalho avança; Aplicação de modalidades de restituição; 

Trabalho das implicações primárias e secundárias; Intenção da produção de conhecimentos; 

Atenção aos contextos e as interferências institucionais. É importante salientar, com base em 

Monceau (2013), que estas características não se constituem em passos com ordem 

obrigatória, como uma ordem pré-estabelecida. No entanto, seja qual for a ordem eleita, todos 

os passos devem ser contemplados no decorrer do estudo. 

Os encontros aconteceram em 2018 e 2019, após a aprovação pelo Comitê de Ética da 

Universidade Federal Fluminense (UFF), com o número parecer 2.930.317. O cenário foi em 

um Módulo Médico de Família, de Niterói/Rio de Janeiro, constituído por três equipes. 

Participaram do primeiro encontro 15 profissionais, sete alunos de Farmácia e a docente e, no 

segundo, 18 profissionais, cinco alunos de Farmácia e a docente. Todos assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).  

Para a produção dos dados, além dos encontros, foram ainda utilizados um diário da 

pesquisadora e as anotações das atas das reuniões do grupo de tabagismo. O diário, para Hess 

(2006) e Jesus (2013), seria a narrativa do pesquisador em seu contexto histórico-social, um 

pesquisador implicado com e na pesquisa. Trata-se de uma técnica capaz de restituir, na 

linguagem escrita, o trabalho de campo, possibilitando produzir um conhecimento sobre a 

temporalidade da pesquisa, aproximando o leitor da cotidianidade do que foi possível produzir 

em um dado contexto e evitando interpretações ilusórias ou fantasiosas da produção científica. 

Com relação às anotações da pesquisadora nas atas dos grupos de tabagismo, estas foram 

importantes por registrar sentimentos e desafios dos tabagistas na cessação de fumar, além da 

participação dos alunos de Farmácia e da docente nestes grupos. 

Nos debates, que foram acontecendo de maneira espontânea foi possível identificar as 

características da socioclínica institucional, e situações nunca antes abordadas pelos 

participantes que favoreceram pensar em estratégias que vieram contribuir para a elaboração 

do produto. 
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O resultado que mais chamou atenção de pesquisadores e participantes foram os 

relatos sobre como crianças e adolescentes eram envolvidos no ato de fumar no seio da 

família, seja comprando o cigarro ou experimentando o mesmo, incentivada pelos fumantes 

da família para acenderem seus cigarros. Nos depoimentos foi possível constatar que a 

convivência com tabagistas na família pode funcionar como um favorecedor à iniciação ao 

fumo, o que levou o grupo a realizar os seguintes questionamentos: Que ações de promoção e 

prevenção a unidade de saúde vem desenvolvendo junto à família de fumantes? De que 

maneira o fumo é percebido nestas famílias? Que ações educativas e preventivas podem ser 

desenvolvidas pela equipe de saúde? 

 

O cenário do produto 

 

O produto foi pensado e aplicado em um Módulo Médico de Família de um bairro de 

Niterói, Rio de Janeiro, constituído por três equipes, formado de três Médicos Generalistas, 

dois Enfermeiros, três Técnicas de Enfermagem, cinco Agentes Comunitários de Saúde e uma 

equipe de Saúde Bucal com uma Cirurgiã Dentista e ACD. Para ampliar a oferta de saúde 

temos o NASF com Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo e Terapeuta Ocupacional (TO).  

A unidade recebe alunos de Enfermagem, Farmácia e Medicina da Universidade 

Federal Fluminense. Conta com 1786 famílias e 5317 indivíduos cadastrados (FMSN, 2017). 

O serviço oferece agendamento de consulta médica, demanda espontânea, Grupos: de 

Planejamento Familiar, Tabaco, Doenças Crônicas, Gestante, Roda de Conversa Saúde 

Mental/Emocional, Sala de Espera e outros como curativo, medicações, vacinas. 

 

Etapas para a elaboração do produto  

 

A elaboração do produto teve início durante o primeiro debate com os participantes. 

Considerando todo o percurso do mestrado, podemos dizer a elaboração do produto seguiu as 

seguintes etapas: 

 Revisar a literatura sobre o tabagismo e as ações de promoção e prevenção junto a 

tabagistas realizada pelo pesquisador; 

 Inserir os alunos nos grupos de tabagismo e acompanhar as consultas de tabagistas. 

Este trabalho de preceptoria com os alunos foi registrado em atas realizadas no final 

dos grupos, que também se constituíram em material de análise da pesquisa; 
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 Realizar encontros de intervenção junto aos profissionais de saúde que de modo direto 

ou indireto tem participação junto os tabagistas; 

 Analisar os dados coletados, na intervenção e nas atas, buscando responder os 

objetivos do estudo, momento em que foi possível constatar outros aspectos não 

buscados na pesquisa, mas que tinham grande importância na promoção e prevenção 

do tabagismo relacionado à exposição ao fumo por crianças e adolescentes; 

 Elaborar um instrumento que fosse de fácil manuseio e aplicabilidade, por alunos e 

profissionais de saúde junto aos usuários; 

 Apresentar o instrumento para os profissionais da unidade e docentes que 

acompanham os alunos para que os mesmos tivessem ciência de seus objetivos e a 

relevância do mesmo como uma medida de promoção e prevenção do tabagismo; 

 Analisar os dados coletados para apresentar na reunião mensal com o número 

estimado de tabagista que frequentou a unidade no período, e o número de tabagistas 

que tem crianças e adolescentes na família; 

 Colocar o formulário e seus resultados em debates no encontro de restituição, com 

sugestões de modificações; 

 Buscar estratégias de enfrentamento do problema durante o encontro de restituição. 

 

Considerações da abrangência e aplicabilidade do produto  

 

 Podemos dizer que o produto ainda que simples em sua aplicação e configuração 

atende, neste momento, à necessidade de ampliar o conhecimento sobre os tabagistas e de 

suas famílias nesta comunidade, favorecendo o desenvolvimento de ações de promoção e 

prevenção neste cenário, como por exemplo, visitas domiciliares nas residências de fumantes 

que convivem com crianças e adolescentes, e principalmente a ampliação do número de 

fumantes nos grupos educativos de tabagismo. 

Com relação aos profissionais de saúde, docentes e alunos, o produto favorece que 

tenham um olhar mais humanizado para o difícil problema da cessação de fumar. 

Consideramos, portanto, que o alcance do produto pode ser bastante abrangente, em 

médio prazo, e que sua aplicabilidade pode extrapolar a unidade onde está sendo testado, 

desde que haja também interesse dos centros formadores e dos serviços no sentido de 

entender que as práticas já instituídas contra o tabagismo, não atendem às necessidades de um 

controle eficaz dos tabagistas e de suas famílias.  
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Destaca-se que na reunião de restituição os participantes colocaram em debates a 

dificuldade na abordagem de adolescentes com relação ao tabagismo, e optou-se em um 

primeiro momento, trabalhar ações de promoção e prevenção relacionadas ao tabagismo 

voltadas às crianças e aos seus progenitores tabagistas. 

  

Quadro 4 – Formulário de identificação de tabagistas e da vulnerabilidade família: um olhar para 

crianças e adolescentes 

 

Nº 
 

PRONTUÁRIO 

 

É 

FUMANTE 

MORA COM 

CRIANÇAS E/OU 

ADOLESCENTE 

(IDADE) 

 

QUER PARAR DE 

FUMAR 

 

NOME/WHATSAPP 

n.1  (S)  (N)  (S)  (N)  

  (S)  (N)  (S)  (N)  

  (S)  (N)  (S)  (N)  

  (S)  (N)  (S)  (N)  

  (S)  (N)  (S)  (N)  

  (S)  (N)  (S)  (N)  

  (S)  (N)  (S)  (N)  

  (S)  (N)  (S)  (N)  

  (S)  (N)  (S)  (N)  

  (S)  (N)  (S)  (N)  

  (S)  (N)  (S)  (N)  

  (S)  (N)  (S)  (N)  

  (S)  (N)  (S)  (N)  

n.50  (S)  (N)  (S)  (N)  
 

Quadro 5 – Formulário de identificação de tabagistas e da vulnerabilidade família: um olhar 

para crianças e adolescentes-segundo modelo. 

 

 

 

 

Nº 
 

PRONTUÁRIO 

 

SEXO 

(auto 

definido) 

 

É FUMANTE 

MORA COM 

CRIANÇAS 

E/OU 

ADOLESCENT

E (IDADE) 

QUER 

PARAR DE 

FUMAR 

 

NOME/WHAT

SAPP 

 

OBSERVAÇÃO 

n.1   (S)  (N)  (S)  (N)   

   (S)  (N)  (S)  (N)   

   (S)  (N)  (S)  (N)   

   (S)  (N)  (S)  (N)   

   (S)  (N)  (S)  (N)   

   (S)  (N)  (S)  (N)   

   (S)  (N)  (S)  (N)   

n.50   (S)  (N)  (S)  (N)   
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6.2 Validando o produto: utilização do formulário e outros instrumentos relacionados ao 

produto em eventos e na unidade  

Ficha para entrevista individual com os dados do produto 

                                                                                                                                                                                                    
 

PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DO TABAGISMO: UM OLHAR PARA O FUMANTE, CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES.  

 

É FUMANTE? S(   ) N(   ) 

MORA COM CRIANÇAS E/OU ADOLESCENTE SIM(  ) NÃO (   ) 

IDADE DAS CRIANÇAS E OU ADOLESCENTES: ______________________ 

QUER PARTICIPAR DE UM GRUPO DE TABAGISMO? SIM(  ) NÃO (   ) 

PODERIA FORNECER SEU NOME E TELEFONE DE WHATS APP? ___________________ 

OBSERVAÇÕES____________________________________________________________________ 

SEXO REFERIDO________________________________________________________________ 

 

Aplicação do formulário 

 

Quadro 6 – Aplicação do formulário no evento Outubro Rosa e na unidade de saúde 

nº Data de 

aplicação 

Fumante Mora com 

crianças e/ou 

adolescente 

(idade) 

Quer 

parar 

de 

fumar 

Nome/Whatsapp Observação 

01 12/10/2019 (S)   05 

 (N)  27 

Todos os 

fumantes  

(S)  04 

(N) 01 

Sim todos os 

fumantes deixaram 

contato 

Evento do outubro 

rosa com a 

maioria dos 

entrevistados 

mulheres 

02 14/10/2019 (S)   02 

 (N)  09 

Todos os 

fumantes 

(S) 01 

(N) 01 

 01 deixou o contato Sala de pré 

consulta 

03 15/10/2019 (S)   04  

(N)   11 

(NR) 02 

 

 

02 moram 

(S) 03 

(N) 01 

Todos deixaram 

contato 

Sala de pré 

consulta 

04 16/10/2019 (S)04 

(N)08 

Todos os 

fumantes 

(S) 03 

(N) 01 

Todos deixaram 

contato 

Sala de pré 

consulta 

05 17/10/2019 (S)01 

 (N) 09 

Mora com 

crianças 

(S 01 

(N) 

Deixa contato Sala de pré 

consulta 

06 18 a 

22/102019 

(S) 01 

  (N) 17 

Não mora com 

crianças 

(S)  01 

 (N) 

Deixa contato Sala de pré 

consulta 

  SIM  17     

  NÃO 81     

  NR     02     
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 Pesquisa com adolescentes sobre o ato de fumar: Projeto Grael  

 

Objetivo: Conhecer a percepção dos adolescentes sobre o tabagismo. 

Questão:  O que é fumar para você? Escreva em uma palavra a resposta 

População alvo: Adolescentes de 12 a 20 anos, com algumas pessoas de outras faixas etárias 

que também quiseram participar.  

Número de Participante: 35 

Sexo referido: Feminino  37,34%   Masculino 62,16%           

Faixa etária: 

14-19 anos      62,16%                  

20-30 anos      18,92% 

31-40 anos       8,11%  

Não respondeu    10,81%   

Moradia: 

Niterói                45,95% 

São Gonçalo      37,84% 

Maricá                  2,70% 

Não respondeu     10,81%           

 

Quadro 7 – A percepção dos adolescentes sobre o ato de fumar: a positividade (prazer)  

e a negatividade 

Palavras ligadas à positividade (prazer) 

com o ato de fumar 

Palavras relacionadas à negatividade com o 

ato de fumar 

Calma Cafona 

Calmante Causa câncer (3) 

Diversão (2) Desprezível 

Extravasar Doença 

Relaxa Fútil 

Relaxante Horrível 

Alivia Nojento 

Desestressor Prejudicial(3) 

Acalma Ruim 

 Suicídio 

 Vicio (2) 

 Morte lenta 

 Prejudicial à saúde (2) 

 Ninguém deve fumar 

 Não vale a pena (2) 

 Acaba com a vida 

 Doença na boca e no pulmão 

 Gasto financeiro 

Total-10 (28%) Total  25  (71%) 
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6.3 Segundo Produto: A abordagem intensiva do fumante para controle do tabagismo: 

curso de capacitação  

 

Contextualização: movimentos instituintes favorecem a elaboração do segundo produto  

 

Este segundo produto, surge a partir das mudanças ocorridas na unidade de saúde com 

os encontros de intervenção nos moles da Socioclínica Institucional. 

Durante o primeiro encontro, um aspecto colocado em debates referia-se à formação 

dos participantes e se tinham tido contato durante a formação com medidas de promoção e 

prevenção ao tabagismo. Considerando que os participantes tinham profissões diversificadas, 

esperávamos nos depoimentos, que a temática tivesse sido abordada no processo formativo 

por algum deles. Porém, referiram pouco ou nenhum contato com o tema como relatado a 

seguir: 

No meu tempo em que eu estudei, me formei, não tinha nada sobre 

tabagismo, não se falava em tabagismo. Falavam muito em doença DST, 

mas minha época não tinha, não. Não sei agora se tem...(IEE) 

 

Não tive nenhum contato com ações de combate ao tabagismo durante a 

formação. Só tive uma formação sobre o tabagismo porque depois eu fui 

fazer um curso dentro do INCA... e aprender com o INCA. É, mas no 

decorrer da minha vida profissional, enquanto Médica, não era coisa que se 

dessa importância à prevenção. Se dava muita importância a coisa curativa, 

mas enquanto prevenção não era essa bola toda. (IIA) 

 

Na minha formação não teve. (UIAA)  

 

Não me lembro de ter nenhum evento, ou aula que abordasse falasse sobre o 

tabagismo. (IA) 

 

Diante destes depoimentos, a docente de Farmácia que acompanhava os movimentos 

que os debates provocavam no cotidiano da unidade, propôs a pesquisadora uma maneira 

mais efetiva de inserir os alunos na promoção e prevenção do tabagismo durante sua 

formação. Este agir decorria também das constantes queixas dos participantes sobre a maneira 

como os estudantes eram inseridos nos grupos de controle do tabagismo. A docente distribuía 

os alunos em pares nas atividades de grupo, e a cada encontro, uma nova dupla participava da 

reunião, o que levava os tabagistas do grupo a solicitarem a presença dos alunos anteriores 

com quem haviam compartilhado suas vivências. Segundo eles, a troca constante de alunos 

impedia que se formasse o vínculo entre eles e destes com os alunos, dificultando que 

falassem de seus medos e incertezas. 
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Estas queixas levaram a docente e a pesquisadora a pensar em maneiras que viessem 

minimizar este problema e um novo processo de ensino aprendizado foi pensando. Planejou-

se a realização dos encontros do grupo de controle do tabagismo com a participação de todos 

os alunos do curso de Farmácia, além dos profissionais de saúde e usuários, do início até o 

final das atividades propostas. 

De maneira a ampliar o conhecimento dos alunos nos problemas relacionados ao 

tabaco, a docente e a pesquisadora, sugeriram a leitura do caderno da Atenção Básica 40: 

“Estratégias para o cuidado da pessoa com doença crônica: o cuidado da pessoa tabagista”. 

Após a leitura deste documento, os alunos participaram do grupo de maneira mais ativa, o que 

aumentou a confiabilidade dos tabagistas nos estudantes. 

Este movimento na unidade incentivou que outros profissionais se inserissem neste 

processo formativo. A enfermeira juntamente com a docente e a pesquisadora pensaram na 

possibilidade do desenvolvimento de um curso de capacitação sobre o tabagismo, para os 

ACS, como descrito no quadro abaixo: 

 

Quadro 8 – Curso de capacitação: abordagem intensiva do fumante para cessação do tabagismo. 

Período Ministrantes/ 

participantes 

Temas 

abordado/carg

a horária (CH) 

teórica 

Metodologia Carga horária 

(CH) prática 

Avaliação 

Última 

semana 

abril 

 

Alunos do 

segundo 

período de 

Farmácia 

 

Agentes 

Comunitários 

de Saúde 

Tema: 

Entendendo as 

razões de fumar. 

Como o fumo 

afeta a saúde. 

CH- 2 horas 

Aula 

expositiva e 

dialogada 

Debates 

 

Dispersão: 

Entrevistas com 

fumantes a 

partir do 

seguinte 

questionamento: 

em sua opinião 

o fumo afeta a 

saúde? 

CH 2h 

 

Avaliação oral 

do conteúdo 

teórico  

Sugestões  

 

 

Primeira 

semana  

maio 

 

 

Idem 

Restituição da 

atividade prática 

CH- 30`minutos 

 

Tema: Aspectos 

do tabagismo. 

Dependência 

química, 

psicológica, 

associação de 

comportamento 

CH- 1:30  

Debates a 

partir de 

estudos de 

caso 

Dispersão: 

Rodas de 

conversa com 

fumantes sobre 

a dependência 

ao tabaco, na 

sala de espera 

 

CH-2h 

Avaliação: 

jogo dos 7 

erros sobre a 

temática 

abordada 

 

Sugestões 

sobre a parte 

teórica e 

prática 

 

 

Segunda 

semana  

Idem Restituição da 

atividade prática 

Compartilhand

o experiências 

Diálogos com 

fumantes: as 

Sugestões 

sobre a parte 
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maio 

 

CH- 30`minutos 

 

Tema: 

Ambivalência 

Parar x 

continuar 

fumando. 

CH- 1:30 

 Debates em 

grupo 

dificuldades da 

cessação de 

fumar 

 

CH-2h 

teórica e 

prática 

 

 

Terceira 

semana  

maio 

 

Idem Restituição da 

atividade prática 

CH- 30`minutos 

 

Tratamento 

medicamentoso 

e intervenção 

pessoal 

CH- 1:30 

Aula 

expositiva e 

dialogada 

Questionament

os 

Conhecendo os 

medicamentos 

na prática. 

Observação de 

consulta médica 

ao tabagista  

CH-2h 

Avaliação 

escrita do 

conteúdo 

teórico 

(10 questões 

objetivas) 

 

Sugestões 

sobre a parte 

teórica e 

prática 

Quarta 

semana  

maio 

 

Idem Restituição da 

atividade prática 

CH- 30`minutos 

 

Tabagismo ativo 

e passivo 

CH- 1:30 

 

Debates a 

partir de 

estudos de 

caso 

Entrevista com 

família de 

fumantes: em 

sua opinião o 

que é um 

fumante 

passivo? 

CH-2h  

 

Avaliação 

geral escrita do 

curso, 

pontuando as 

dificuldades, 

potencialidades 

e realizando 

sugestões 

Fonte: Elaborada pelas autoras 
 

Importante destacar que a parte prática foi desenvolvida semanalmente em atividades 

de dispersão. As avaliações teóricas foram realizadas no final de cada aula, estimulando os 

alunos a fazerem questionamentos sobre o tema abordado. No início de cada aula, abria-se 

espaço para que fizessem a restituição das atividades práticas abordando as dificuldades, 

aspectos positivos e percepções pessoais. Uma avaliação geral, escrita, pontuando as 

dificuldades e potencialidades do curso foi realizada no último dia do curso. 

Esta capacitação veio ao encontro da necessidade de fortalecer o processo de trabalho 

dos ACS, na abordagem e na identificação de tabagistas, possibilitando que tivessem um novo 

olhar sobre o agravo e como ele podia estar afetando as famílias dos fumantes. 

Os ACS consideraram importante trocar informações sobre o tabagismo, seus riscos e 

consequências para a saúde e, após o treinamento, perceberam-se com mais segurança nas 

intervenções no território. 

Os alunos que participaram de todos os grupos avaliaram ter adquirido um grande 

aprendizado, despertando neles um novo olhar para as dificuldades dos fumantes em deixar de 

fumar, devido à dependência química provocada pela nicotina. Relataram que tanto a 
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experiência nos grupos quanto a elaboração de um curso para os ACS e sua aplicação, foram 

muito importantes para sua formação como profissionais de saúde. 

Pensando em dar continuidade a este projeto, que se constituiu em mais um produto do 

estudo, foi proposto à continuidade do mesmo a cada semestre, entendendo ser necessário 

ampliar a participação de outros profissionais e de outros estudantes da área da saúde em 

atividades educativas voltadas ao controle do tabagismo. 

Para caracterizar a atividade como um curso de capacitação, foi elaborado um 

certificado aos alunos de Farmácia como ministrantes, em reconhecimento aos esforços na 

produção e disseminação dos conhecimentos relacionados ao tabagismo e, aos ACS, foi 

conferido um certificado como participantes, de maneira a incentivá-los a participar de outros 

cursos. 

Com relação ao referencial teórico metodológico utilizado, a Socioclínica 

Institucional, podemos dizer que os encontros de intervenções funcionaram como um start 

para que mudanças instituintes começassem a ocorrer naquele espaço instituído pelas antigas 

práticas dos participantes do estudo. 
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VIII.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A oportunidade de ingressar no Mestrado Profissional foi a realização de mais um 

degrau na escalada de quem acredita na Educação como um hábito de vida que faz com que 

você ultrapasse barreiras e enxergue novos horizontes. 

Atuando como Médica de Família a promoção de saúde e a prevenção de doenças é a 

peça de um quebra cabeça de nosso dia a dia laborativa diante das abordagens com nossos 

usuários do SUS. Durante o processo de trabalho, constatei que o hábito do Tabagismo 

contribui diretamente para vários agravos de saúde. O grande desafio que se colocava para 

mim, era como abordar esses usuários para uma reflexão no seu autocuidado de maneira a 

oferecer o serviço para a cessação do fumo. Esse foi meu pensamento quando iniciei esta 

pesquisa com a metodologia da Análise Institucional na modalidade Socioclínica Institucional 

das práticas profissionais. 

As dificuldades de “ser um mestrando” depois de certo tempo se transformaram na 

vontade de ampliar os conhecimentos e chegar mais perto do problema que envolve o 

tabagismo e a cessação de fumar. O primeiro encontro de intervenção foi uma grande 

surpresa. Não pensei que eu ia ter tamanho aprendizado a partir dos debates e depoimentos 

dos colegas de trabalho. O segundo encontro de restituição, o diário do pesquisador e o relato 

após os Grupos de Tabaco, revelaram as contradições na formação e na prática dos 

profissionais com relação à promoção e prevenção do Tabagismo. Ao desconstruir minhas 

certezas compreendi a necessidade de rever as práticas relacionadas ao tabagismo e ao 

tabagista. 

E este pensar coletivo sobre as práticas relacionadas ao tabagismo, revelou outra 

contribuição da pesquisa, com a elaboração dos produtos que emergiram do coletivo a partir 

da proposta teórica metodológica. O primeiro produto - “Formulário de Identificação de 

Tabagistas e da Vulnerabilidade familiar: Um Olhar para Crianças e Adolescentes e o 

segundo produto´- “Curso de Capacitação: Abordagem Intensiva do Fumante para Cessação 

do Tabagismo”, conseguiram evidenciar a necessidade de aproximar os serviços de saúde e a 

academia para que repensassem suas práticas na educação permanente, e na promoção e 

prevenção do tabagismo desde o início da formação. 

Retomando o objetivo geral do estudo “Analisar os fatores que interferem na prática 

de promoção e prevenção desenvolvidas por profissionais de saúde junto a tabagistas 

considerando seu processo formativo e suas atividades junto a fumantes na Estratégia da 

saúde da Família”, a pesquisa revelou que muitos fatores interferem, desde os mais simples 
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relacionados às práticas cotidianas dos profissionais de saúde até as mais complexas 

relacionadas à implementação nos currículos das proposições das diretrizes curriculares dos 

profissionais da saúde, bem como o entendimento da formação de trabalhadores para o SUS, 

como destacado em leis e normas do Ministério da Saúde. 

Neste estudo, o que ficou mais evidente e que pode constituir-se em um fator de 

interferência nas práticas, foi que os profissionais de saúde e docentes não pensam no 

tabagismo como uma doença de igual importância às doenças crônicas ou às neoplasias que 

necessite de medidas de promoção, prevenção, tratamento e reabilitação. E esta importância 

começou a ser conferida quando o problema do tabagismo foi colocado em debates. E foi no 

coletivo que fatores relacionados ao pouco investimento dos centros formadores sobre a 

temática, a falta de maior engajamento dos profissionais dos serviços em realizarem ações de 

promoção e prevenção junto aos usuários de tabaco e suas famílias, foram colocados em 

evidência. E mesmo assim, as mudanças sugeridas e aceitas pelo grupo ainda estão sendo 

introduzidas lentamente, necessitando de grande investimento por parte de alguns 

profissionais para que sejam incorporadas nas práticas dos profissionais da saúde e do ensino. 

De acordo com a proposta teórica metodológica da Análise Institucional, as práticas instituinte 

devem encontrar espaços nas práticas instituídas para que sejam incorporadas e 

institucionalizadas. E isto pode levar algum tempo, tempo este, que como profissional de 

saúde e preceptora, tenho que permanecer ativa e atuante. 

Considero que minhas implicações com o tabagismo me levam a pensar que o 

conhecimento adquirido neste estudo possibilitou evidenciar que são muitos os fatores que 

interferem na prática de promoção e prevenção do tabagismo. Os mais locais, e mais sensíveis 

à minha atuação como profissional, destacados nos resultados desta pesquisa, vão continuar a 

ser trabalhados. Os mais gerais como a política mercadológica que envolve o tabaco, tem que 

vir de um movimento de toda sociedade. 

Ao finalizar o estudo, percebo que o desafio não acabou - apenas trouxe maior clareza 

de como enfrentá-lo. Daí como pessoa e profissional, atravessada pelas instituições saúde, 

educação, família, religião, política dentre outras entendo que esta pesquisa iniciou um novo 

ciclo em minha vida. Agora também como pesquisadora que percebeu que novos estudo sobre 

esta temática precisam ser realizados. 

Quero dizer da satisfação de ter gerado até o momento, dois artigos submetidos a 

revistas para publicação, onde destaco que medidas simples de promoção e prevenção na AB 

podem ter uma repercussão na qualidade de vida das pessoas usuárias do tabaco, levando-as a 

repensar sobre a necessidade de cessação de fumar. 
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ANEXO I 

Questionário de Tolerância de Fagerström 

1. Quantos cigarros você fuma por dia?  

( 0 ) menos de 11 

( 1 ) de 11 a 20  

( 2 ) de 21 a 30 

( 3 ) mais de 30                                                   

2. Quanto tempo depois de acordar você fuma o primeiro cigarro? 

( 0 ) + de 60 min  

( 1 ) entre 31 e 60 min  

( 2 ) entre 06 e 30 min 

( 3 ) menos de 6 min 

3. Você tem dificuldade de ficar sem fumar em locais proibidos? 

( 0 ) não       ( 1 ) sim                                                                   

4. O primeiro cigarro da manhã é o que traz mais satisfação?  

( 0 ) não         ( 1 ) sim                                                                  

5. Você fuma mais nas primeiras horas da manhã do que no resto do dia? 

( 0 ) não         ( 1 ) sim                                                                  

6. Você fuma mesmo quando acamado por doença? 

( 0 ) não         ( 1 ) sim  

Interpretação do Resultado:  

0  a 2 pontos = muito baixa dependência física 

3  a 4 pontos = baixa dependência física 

5   pontos = média dependência física 

6 a 7 pontos = elevada dependência física 

8 a 10 pontos = muito elevada dependência física 

 

Fonte: FAGERSTRÖM; SCHNEIDER, 1989. 
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ANEXO II 

Escala de Razões para Fumar Modificada 

Afirmações: 

1) Eu fumo cigarros para me manter alerta. 

2) Manusear um cigarro é parte do prazer de fumá-lo. 

3) Fumar dá prazer e é relaxante. 

4) Eu acendo um cigarro quando estou bravo com alguma coisa. 

5) Quando meus cigarros acabam, acho isso quase insuportável até eu conseguir outro. 

6) Cigarros me fazem companhia, como um amigo íntimo. 

7) Eu fumo cigarros automaticamente sem mesmo me dar conta disso. 

8) É mais fácil conversar e me relacionar com outras pessoas quando estou fumando. 

9) Eu fumo para me estimular, para me animar. 

10) Parte do prazer de fumar um cigarro vem dos passos que eu tomo para acendê-lo. 

11) Eu acho os cigarros prazerosos.  

12) Quando eu me sinto desconfortável ou chateado com alguma coisa, eu acendo um 

cigarro. 

13) Controlar meu peso é uma razão muito importante pela qual eu fumo. 

14) Eu acendo um cigarro sem perceber que ainda tenho outro aceso no cinzeiro. 

15) Enquanto estou fumando me sinto mais seguro com outras pessoas. 

16) Eu fumo cigarros para me “por para cima”.  

17) Às vezes eu sinto que os cigarros são os meus melhores amigos. 

18) Eu fumo cigarros quando me sinto triste ou quando quero esquecer minhas obrigações 

ou preocupações. 

19) Eu sinto uma vontade enorme de pegar um cigarro se fico um tempo sem fumar. 

20) Eu já me peguei com um cigarro na boca sem me lembrar de tê-lo colocado lá. 

21) Eu me preocupo em engordar se parar de fumar. 

As alternativas e o peso das respostas para cada questão são: ( ) Nunca {1},     

( ) Raramente {2},    ( ) Às vezes {3},    ( ) Frequentemente {4},     ( ) Sempre {5} 

Fatores formados a partir dos itens elencados acima. O escore final de cada fator é a média 

simples dos escores individuais.  

Fator 1: Dependência (addiction): itens 5, 19  

Fator 2: Prazer de fumar (pleasure): itens 3, 11 

Fator 3: Redução da tensão (tension reduction): itens 4, 12, 18  
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Fator 4: Estimulação (stimulation): itens 1, 9, 16  

Fator 5: Automatismo (automatism): itens 7, 14, 20  

Fator 6: Manuseio (handling): itens 2, 10  

Fator 7: Tabagismo social (social smoking): itens 8, 15  

Fator 8: Controle de peso (weight control): itens 13, 21  

Fator 9: Associação estreita (affi liative attachment): itens 6, 17  

Para calcular o resultado da Escala: O escore final de cada fator é a média simples dos 

escores individuais. Considere como Fatores de Atenção na cessação de tabagismo aqueles 

com pontuação final maior que 2. 

Entendendo o resultado da Escala:  

• Dependência (física): caracterizada pelo tempo que o indivíduo consegue permanecer 

sem fumar e tem a ver com a tolerância da nicotina e com a redução dos sintomas de 

abstinência.  

• Prazer de fumar: a nicotina libera substâncias hormonais que dão maior sensação de 

prazer através das atividades neuroquímicas do cérebro nas vias de recompensa.   

• Redução da tensão (relaxamento): a nicotina do cigarro chega aos receptores cerebrais, 

ajuda a diminuir a ansiedade/estresse que o fumante apresenta, dando-lhe uma 

sensação momentânea de alívio dela. 

• Estimulação: o fumar é percebido como modulador de funções fisiológicas, 

melhorando a atenção, a concentração e a energia pessoal.  

• Automatismo (hábito): condicionamento do fumar em determinadas situações, tais 

como logo após o almoço.  

• Manuseio (ritual): envolve todos os passos dados até se acender o cigarro.   

• Tabagismo social: fumar junto aos amigos, em situações de festa, em baladas, na 

praia.  

• Controle do peso: envolve preocupações a respeito do ganho de peso relacionado à 

cessação do tabagismo.  

• Associação estreita: definida por uma forte conexão emocional do tabagista com o 

fumo e o cigarro.  

Fonte: SOUZA et al., 2010 
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ANEXO III 

Termo de Consentimento Livre e esclarecido 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA – EEAC; PROGRAMA 

DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

MESTRADO PROFISSIONAL DE ENSINO NA SAÚDE: FORMAÇÃO 

INTERDISCIPLINAR PARA O SUS 

 

Parecer de aprovação no CEP: 

Título da Pesquisa: ESTRATÉGIAS  DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO NA 

FORMAÇÃO E NA PRÁTICA DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE JUNTO A 

TABAGISTAS: UMA ABORDAGEM SOCIOCLÍNICA INSTITUCIONAL 

Nome do  Pesquisador Principal: Vilma Vieira da Silva 

E-mail:  

Tel.: (21)  

Orientado: Ana Clementina Vieira de Almeida 

E-mail: ana.vieiradealmeida@gmail.com 

Co-Orientador: Lúcia Cardoso Mourão 

E-mail:  luciamourao@hotmai.com 

 

Este documento que o Sr(a) está lendo é chamado de Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE). Ele contém explicações sobre o estudo que o Sr(a) está sendo convidado 

a participar. Antes de decidir se deseja participar (de livre e espontânea vontade) deverá ler e 

compreender todo o conteúdo. Ao final, caso decida participar, o Sr(a) será solicitado a 

assiná-lo em duas vias, ficando uma cópia com o Sr(a) e outra com o pesquisador. 

Convidamos o Sr (a) para participar do projeto de pesquisa intitulado “estratégias  de 

promoção e prevenção na formação e na prática de profissionais de saúde junto a 

tabagistas: uma abordagem socioclínica institucional”. Tem como objetivo geral: Analisar 

os fatores que interferem na prática educativa desenvolvida por profissionais de saúde no 

combate ao tabagismo, considerando seu processo formativo e suas atividades junto a 

fumantes na Estratégia da Saúde da Família. Como objetivos específicos se propõem a: 

Identificar como tem sido abordada na formação dos profissionais de saúde a prática de 

promoção e prevenção junto a tabagistas; Listar as ações que os profissionais de saúde 

consideram prática de promoção e prevenção relacionadas ao tabagismo; Investigar junto aos 

profissionais de saúde de que maneira a pratica da educação em saúde pode contribuir para 

evitar o ato de iniciação ao fumo; Buscar juntamente com os participantes, estratégias 

relacionadas ao tabagismo e que possam ser aplicadas nos serviços de saúde e no processo de 

formação, proposta de produto deste estudo. 

Sua escolha para participação na pesquisa deve-se ao fato de ser um profissional de saúde 

ligado às atividades desenvolvidas na unidade Médico de Família de Jurujuba.  

Ao participar desta pesquisa o Sr (a) concorda em participar de pelo menos dois encontros 

para realizar uma reflexão coletiva a respeito da formação dos profissionais de saúde 

relacionados à prática educativa junto a tabagistas na Estratégia Saúde da Família. Estes 

encontros deverão ocorrer no segundo semestre de 2018, e terão duração de 1:30h a 

2:00h.  Durante os encontros como sua participação é voluntária, poderá a qualquer momento 

recusar-se a responder qualquer pergunta ou desistir de participar ou mesmo retirar seu 

mailto:ana.vieiradealmeida@gmail.com
mailto:luciamourao@hotmai.com
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consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua relação ao pesquisador (a) ou 

com a instituição em que trabalha.  Sempre que quiser poderá pedir mais informações sobre a 

pesquisa através do telefone do (a) pesquisador (a) do projeto e, se necessário através do 

telefone do Comitê de Ética em Pesquisa. As entrevistas e os encontros serão norteados por 

um roteiro de questões, que serão apresentadas aos participantes antes de iniciar as atividades. 

Nos próximos encontros, além da restituição dos dados obtidos nas falas no encontro anterior 

para validação das mesmas, se dará continuidade aos debates e reflexões sobre a temática. 

Nestes encontros além do pesquisador e dos participantes, poderão também participar o 

orientador e ou o co-orientador da pesquisa, tendo estes últimos, experiência na condução de 

grupos nos moldes da socioclínica institucional, referencial teórico metodológico escolhido 

para este estudo.  

As falas serão gravadas em meio digital e serão utilizados apenas para melhor compreensão 

das mesmas, auxiliando na análise dos dados e discussão dos resultados. Suas respostas serão 

tratadas de forma anônima e confidencial, isto é, em nenhum momento será divulgado o seu 

nome. Todas as informações estarão sob a responsabilidade do pesquisador(a) abaixo 

assinado(s), arquivadas em meio digital por um período de cinco anos, findo o qual serão 

destruídas. 

O pesquisador se compromete a utilizar o material coletado apenas nesta pesquisa. Quando 

for necessário exemplificar determinada situação, sua privacidade será assegurada uma vez 

que seu nome será substituído por um pseudônimo de sua escolha.  

A participação neste estudo não traz complicações legais e os procedimentos adotados 

obedecem aos Critérios da Ética em Pesquisa com Seres Humanos conforme Resolução no. 

466/2012 do Conselho Nacional de Saúde, tendo sido aprovada pelo Comité de Ética sob o 

número... Nenhum dos procedimentos usados oferece riscos à sua dignidade e os possíveis 

riscos associados a sua participação, referem-se a sentir algum desconforto físico ou 

emocional durante os debates coletivos. Este desconforto deverá ser minimizado, pelo 

pesquisador responsável ou orientadores e lhe será assegurado o direito de interromper sua 

participação, sugerir pausas, a fim de garantir que se sinta confortável na condição de 

participante da pesquisa. 

Ao participar desta pesquisa o Sr.(a.) não terá nenhum benefício direto, entretanto, esperamos 

que sua participação possa contribuir para aumentar o conhecimento científico para a área do 

ensino na saúde, além de gerar informações que permitirão refletir sobre a formação dos 

profissionais de saúde e questões que envolvem práticas educativas de promoção e prevenção 

ao tabagismo. O pesquisador se compromete a divulgar os resultados obtidos em revistas e 

eventos científicos.   

 O Sr. (a) não terá nenhum tipo de despesa para participar desta pesquisa, bem como nada será 

pago por sua participação. 

Os participantes desta pesquisa, e comunidade em geral, poderão entrar em contato com o 

Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina/Hospital Universitário Antônio 

Pedro, para obter informações específicas sobre a aprovação deste projeto ou demais 

informações:  

Os Comitês de Ética em Pesquisa (CEPs) são compostos por pessoas que trabalham para que 

todos os projetos de pesquisa envolvendo seres humanos sejam aprovados de acordo com as 

normas éticas elaboradas pelo Ministério da Saúde. A avaliação dos CEPs leva em 

consideração os benefícios e riscos, procurando minimizá-los e busca garantir que os 

participantes tenham acesso a todos os direitos assegurados pelas agências regulatórias. 

Assim, os CEPs procuram defender a dignidade e os interesses dos participantes, incentivando 

sua autonomia e participação voluntária. Procure saber se este projeto foi aprovado pelo CEP 

desta instituição. Em caso de dúvidas, ou querendo outras informações, entre em contato com 
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o Comitê de Ética da Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense (CEP 

FM/UFF), por e-mail ou telefone, de segunda à sexta, das 08:00 às 17:00 horas: 

 

Email: etica@vm.uff.br Tel/fax: (21) 26299189  

Após estes esclarecimentos, solicitamos o seu consentimento de forma livre para participar 

desta pesquisa. Portanto preencha, por favor, os itens que se seguem. 

Obs.  Não assine esse termo se ainda tiver dúvida a respeito. 

CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Tendo em vista os itens acima apresentados, eu, de forma livre e esclarecida, manifesto meu 

consentimento em participar da pesquisa. Declaro que recebi cópia deste termo de 

consentimento, e autorizo a realização da pesquisa e a divulgação dos dados obtidos neste 

estudo. 

 Eu, _____________________________________, RG nº ___________________ declaro ter 

sido informado e concordo em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa acima 

descrito.  

      ___________________________________ 

       Nome do Participante da Pesquisa 

      ___________________________________ 

      Assinatura do Participante da Pesquisa 

      __________________________________ 

       Assinatura do Pesquisador 

___________________________________ 

Assinatura do Orientador  /co-orientador 

 

Niterói, _____ de_________ de _______ 
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ANEXO IV 

Carta de Anuência Institucional para a Realização da Pesquisa 
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APÊNDICE 1 

Roteiro de questões 

• IDENTIFICAÇÃO DOS PARTICIPANTES 

 

Sexo: Masculino ( ) Feminino ( )  

Idade:  

Graduado na área:   

Ano que se graduou: 

Universidade cursada: 

  

Questões: 

 

Do seu ponto de vista como foi abordada durante a formação as ações referentes a promoção e 

prevenção do tabagismo? 

Poderiam descrever as ações que consideram de promoção e prevenção voltadas ao 

tabagismo?  

Em sua opinião de que maneira os grupos de educação em saúde podem contribuir para evitar 

o ato de cessação ao fumo? 

Que estratégias sugerem para favorecer a formação dos futuros profissionais na promoção e 

prevenção contra o tabagismo na estratégia saúde da família?  
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APÊNDICE II 

Estratos dos depoimentos e as características da socioclínica institucional 

 

DEPOIMENTOS DOS PARTICIPANTES CARACTERÍSTICAS DA 

SOCIOCLÍNICA 

INSTITUCIONAL 

IA: Vocês vão se apresentar pelas vogais o meu é AA estou aqui como 

pesquisadoras, pesquisadora.  

AA:  “Não  você não é AA   

AIIA: A fila não vai pra lá vem pra cá.  As minhas são AI hoje pra mim foi 

uma decisão muito especial de vir para cá é uma tentativa de renovação 

esperanças e é isso que estou fazendo aqui estou é isso que estou deixando 

chegar o SUS  dentro de volta embora ele tenha me ferido muito neste 

últimos meses, com a certeza que a gente precisa investir se não a gente  vai 

sucumbindo junto com ele e que aqui é ele e o que cada um pode trazer um 

cadinho é isso. 

EII: “Vamos na ordem. EII. Risos. Bom esse primeiro momento pra mim eu 

não sei do que se trata a pesquisa ainda. Mas estou aqui para contribuir né. 

Achei esse primeiro momento bem interessante com essa música e as 

bolinhas é né bem extrovertida agente sai um pouco da rotina do trabalho 

também dá uma animada né  e da como se fosse uma renovada estou aqui 

pra contribuir né. Achei bem interessante esse primeiro momento. Estou 

aqui para ajudar na pesquisa tá pode  contar comigo.” 

IIA: “Eu sou IIA  E o trabalho é um tema que me toca muito que fala sobre 

o tabaco, hoje mesmo teve um paciente que esteve aqui jovem que até 

comentei com a doutora XXX que eu li no prontuário que ele negava ser 

tabagista mas conversando com ele eu perguntei a ele e ele falou que fumava 

então fizemos um acordo ele falou que não vai fumar mais né doutora disse 

que ele é muito jovem pra ele  que é um processo se ele não parar agora 

depois fica mais difícil. É um tema muito legal eu estou pronta a aprender 

com Doutora XXX e com todo muito que está aqui.”  

UIAA: “Minhas vogais é UIAA é estou aqui para contribuir acho que o tema 

é muito importante a gente tem que tentar o máximo encontrar um jeito de 

investir no SUS que é nosso é feito pela gente é pra gente e acho que ele 

depende da gente a gente tem que investir a gente tem que procurar aonde a 

gente pode contribuindo para a gente oxigenar ele. Eu acho  essas pesquisas 

são fundamentais pra gente tentar encontrar  esses nós e como a gente pode 

desatar os nós tentar ajudar e tentar atingir cada vez mais a nossa 

população”. 

AAIA: “É minhas vogais são AAIA e estou também feliz estar participando 

dessa pesquisa de poder contribuir com alguma coisa e também saber que é 

sobre o tabaco quem sabe a voz emocionada quem sabe essa deve ser a 

causa morte de meu pai só Deus sabe fico feliz de participar.” 

UAEE: “Eu sou as vogais UAEE é também estou muito grata de esta 

oportunidade de estar  participando dessa pesquisa o SUS é muito grande e 

se cada um der sua parcela de contribuição a gente vai conseguir fazer o 

SUS  melhor isso só depende de cada um com a força de vontade. Estou 

aqui para fazer pelo próximo o nosso melhor contribuir participar no que 

puder.! 

IEO. “Minhas vogais é IEO a plateia ajuda IEO. O SUS é um programa  

perfeito né tem uns probleminhas que foge a nossa compreensão mas o 

programa SUS em si  ele é perfeito não tem que tirar nada é e o tabaco eu 

fumei por 10 anos sei o quanto é difícil parar não é simples tem pessoas 

 Participação dos sujeitos no 

processo de intervenção 

 

Implicações pessoais, 

profissionais e afetivas com o 

tabagismo  

 

Implicações pessoais, 

profissionais e afetivas com o 

SUS 

 

Encomenda do pesquisador 

 

Demanda dos participantes com 

relação ao SUS que desejam 
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quem nunca fumou acha que é muito simples parar, para,  mas não é muito 

difícil. Eu parei de repente, eu sei como é difícil o quanto é importante essas 

Rodas esses  Grupo de Tabaco o quanto tem essa importância e tenho 

amigos que pararam aqui alias conseguiram parar com essa ajuda e muitos 

estão fumando estou aqui pra ajudar também pode contar comigo.”  

EAE: ”Eu sou AE ou EAE Então a gente crer nesse SUS, crer logo que o 

programa do Tabaco veio para Niterói agente começou Eu fui uma que 

parou de fumar, Eu, Josias, como Lucia foi uma galera muito boa a gente 

pegou esses profissionais então a gente crer parou a qualidade de Vida que 

nós tivemos e o SUS agente precisa trabalhar com essa qualidade de vida. É 

isso que a  gente crer e tem que agente precisa batalhar por isso.” 

AIA:  “Eu é AIA vogal  gostei de estar aqui junto né, é a primeira vez que 

participo de reunião aqui com vocês espero poder ajudar com alguma coisa.”                            

IEE: “Eu sou IEE. Bom é um tema muito legal de ouvir que a maioria da 

população são usam fuma cigarro convivi minha infância com o meus pais 

fumando meu pai parou com muita dificuldade, mas parou  mas minha mãe 

continua é muito gasto prejudica a saúde incomoda as pessoas o cheiro o 

ambiente fica desagradável mas sobre o SUS estamos aqui para somar com 

o SUS.. Estou aqui para somar com SUS estou aqui para melhor o SUS  

estou a disposição. 

UAI: “O Meu nome é UAI UAI. Eu to eu entrei no Médico de Família sem 

saber conhecer realmente a função de cada um aqui e de lá pra cá me sinto 

muito orgulhosa de trabalhar no SUS porque eu  acho o que o SUS embora 

toda conforme o  colega falou que o SUS é muito bom e bonito mas falta  

humanização das pessoas mas amor ao próximo. Então estou aqui para 

contribuir.  O incentivo da doutora Vilma desempenho de fazer o tabagismo 

porque dar as pessoas para melhorarem a qualidade de vida. O Tabaco esta 

ai para destruir as pessoas não dá saúde, veio mesmo para destruir as 

pessoas  Também acho muito bonito este trabalho da Dra. XXX sobre o 

tabagismo  Estou aqui para contribuir com isso.” 

 

IA: “Então agora vou passar para vocês assim elaboramos 4 perguntas e vou 

estar passando para vocês  esta primeira parte nós já fizemos preenchendo 

essa planilha aqui, sugestão da Lúcia Mourão  e ai as questões eu botei aqui 

e vocês passam o olhinho nas questões e vocês vão ver qual a questão que 

devam responder primeiro.” 

AA “ Porque nós estamos passando estas questões para vocês. Porque 

primeiro aqui é um grupo aberto. Agente não pode falar assim á vamos 

conversar exatamente  para poder descobrir isso. Apesar de isso ser um 

norte  o grupo está livre de falar outras coisas está muito claro não precisa 

ficar assim amarrados nas questões. As questões são importante sim porque 

vai atingir os objetivos mas acaba atingida” 

Participação dos sujeitos 

 

A encomenda do pesquisador  

 

Criação de um novo 

conhecimento a respeito da 

metodologia da pesquisa 

 

Implicações do pesquisador e 

orientador com a pesquisa 

AA: Na Análise Institucional que a gente usa que é a nossa pesquisa ela 

prefere  que as pessoas discute os problemas uma com as outras Uma vai 

falando uma coisa, outra complementa um assunto puxa o outro Porque  

parece que daí não vai sair nada mas vocês nem imaginam  quantas coisas 

cada um de nós tem guardado porque a gente normalmente não tem espaço 

para falar  livremente porque não é só para elogiar está tudo bem muito pelo 

contrario porque se a XXX está fazendo uma pesquisa sobre o  tabagismo é 

por que ela está aflita com a questão do grupo. Eu mesma já fiz grupo  eu 

mesmo fiz  na sala de espera quando marcava eles não iam. 

Participação dos sujeitos 

  

Criação de um novo 

conhecimento a respeito da 

metodologia da pesquisa 

 

Implicações do pesquisador e 

orientador com a pesquisa 

AA: “Eles tem apoio psicológico? No sentido do apoio psicológico tipo 

alguns deles podem ser acompanhados por psicólogo?  No tabagismo não 

tem isso, tem em outras drogas né” 

AA “Não, nós não estamos só falando dos pontos  negativo no sentido de 

negativar e no sentido de tentar atrair e melhorar e perceber essa questão de 

abordagem. Olha só quantas coisa boas vocês estão falando que aconteceu 

sobre a abordagem do grupo em si. Como criar esse vínculo com o grupo  

Implicação da orientadora com 

o programa do tabagismo  

 

Implicações da pesquisadora 

trazendo aspectos positivos e 

dificuldades dos grupos de 

tabagismo 
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Como fazer que o grupo é tenta facilidade, não,  se sinta  a voltado para 

falar de suas angustias, alguns conseguir.” 

 

 

Criação de conhecimento sobre 

a parte humanizada dos grupos 
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APÊNDICE III 

Estratos do diário do pesquisador e as características da socioclínica institucional 

Trechos do diário da pesquisadora Característica da 

Socioclínica Institucional 
Hoje em 01/09/2018, pela manhã ouvi o Whatsapp da orientação 

feita ontem (01/09/2018), depois de ler, e fazer atividades da 

Ginástica Cerebral, cuidar da Beleza e estômago, tomei a atitude de 

mexer no projeto consultando o caderno da Atenção Básica. Foi 

muito bom pois consigo perceber que estamos dando uma cara mais 

atualizada a esta pesquisa. 

 

demandas (do mestrado) análise 

das implicações pessoais, 

afetivas e profissionais com a 

pesquisa e o tabagismo; criação 

de novos conhecimentos (novas 

leituras);  

 

Em 02/09/2018 7:00 Antes do café da manhã pensando no convite, 

como atrair as pessoas para esse momento vou fazer um convite 

bem alegre, pensei em olhar os dos colegas... vou criar o meu, ao 

meu estilo. 

 

demandas (do mestrado) análise 

das implicações pessoais, 

afetivas e profissionais com a 

pesquisa;  

 

Em 02/09/2018 às 9:51 Ufá! Acabei de desligar o computador 

elaborei o plano da intervenção e restituição. A colocar em prática a 

partir de hoje. Vamos clareza: o que? Prazo; Propósito Inabalável; 

Melhoria lembrar dos dois itens acima. Maiores conquistas fazendo 

o óbvio. Comemorar pequenas vitórias: mereço ir visitar as tias e o 

aniversário de Carlos Henrique. 

Acordo com o plano de intervenção na cabeça e penso em algumas 

mudanças quanto ao local que a principio pensei no NEPP e após 

reflexão de tempo e economia penso em fazer na unidade do PMF 

Jurujuba. Vamos ao trabalho. Ótima Semana! 

Hoje estou preparando o formulário de Atividades de Educação em 

Saúde para encaminhar as pessoas que são responsáveis no PMF 

Jurujuba, por gerenciar o processo de trabalho. Depois de conversar 

com alguns profissionais de saúde durante a semana passada, 

chegamos a data de acontecer a intervenção das práticas educativas 

em 17 de outubro de 2018 (quarta-feira), das 14:00 às 16:30, no 

PMF Jurujuba com a participação de profissionais de nível superior 

e coordenação. 

 

demandas (do mestrado) análise 

das implicações pessoais, 

afetivas e profissionais com a 

pesquisa; criação de novos 

conhecimentos (novas leituras); 

análise do contexto  

 

Campinas, 29/09/2018 (Sábado) 

Viajamos bem cedo para Campinas: EU XXX e XXX, ao chegar no 

aeroporto o esposo XXX nos leva até a Universidade de Campinas, 

onde passamos o dia com aula administrada por XXX com o tema 

Analisador e Socioclínica da Análise Institucional. Ao término da 

aula, fomos com a direção de XXX para o Centro para o Happy 

Hour no barzinho Giovannetti às 19h a professora XXX se despede 

e vai de Uber  para o aeroporto de Campinas para retorno ao Rio. 

Esperamos o XXX chegarem e ficamos um pouco com eles até que 

fomos para casa da XXX em Souza, para uma noite reparadora para 

que o dia de Sábado seja mais um dia feliz, cheio de história para 

compartilhar. Previsto um encontro no Giovannetti as 10:30, 

mobilização “Ele Não” 

demandas (do mestrado) análise 

das implicações pessoais, 

afetivas e profissionais com a 

pesquisa; criação de novos 

conhecimentos (participação no 

encontro com o grupo de 

pesquisa da AI de Campinas); 

análise do contexto  

 

Em 14/10/2018 Me preparo para passar o Domingo para escrever 

sobre Educação em Saúde e a internet não ajuda ou falha na 

conexão, mas há dias venho lembrando do diário, preciso registrar 

minha indignação sobre os recebimentos de e-mail que é solicitado 

retorno, fato concreto, mando e-mail convidando para participar de 

nossa coleta de dados e peço confirmação da presença, detalhe 

esqueço de anexar o convite de 10 participantes, 01 me retorna 

avisando que não foi o convite. Após o reenvio dos e-mails 01 me 

acusa recebimento e justifica sua falta no evento. Como a vida é 

demandas (do mestrado) análise 

das implicações pessoais, 

afetivas e profissionais com a 

pesquisa; criação de novos 

conhecimentos; análise do 

contexto.  
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dinâmica, e o tempo para responder o outro fica pra depois. Como 

priorizar o tempo sem que fatos importantes fiquem para depois se 

é que ele existe?  

Encontro esse tempinho para registrar o quanto foi prazeroso a 

preparação e durante o evento da coleta de dados (Intervenção). 

Pude perceber que os convites feitos por e-mail não obtive sucesso 

e os feitos pelo WhatsApp fui ter a não confirmação da presença 

horas antes do inicio. Os convites deixados em 2 consultórios, sala 

ACS, sala Enfermeiro, sala das Tec de Enfermagem 2 dias antes 

com o propósito de renovar a memória do que se havia feito 

pessoalmente entre os encontros para planejamento das ações de 

Outubro durante o mês de setembro. Tivemos 03 faltas que por 

algum momento, eu jamais poderia contar: a Enfermeira XXX com 

sua mãe necessitando de seu cuidado, 01 Tec Enfermagem Silvana 

que teve a perda de seu ex marido, precisando dar apoio aos seus 

filhos e 01 médica XXX que até então desconheço o motivo. Outras 

faltas foram antecipadamente comunicadas. Fonoaudióloga XXX, 

fez as questões em papel e me entregou ficando de assinar o TCLE 

em nosso próximo encontro.TO XXX aguardo sua participação, 

pois voluntariamente tirou a foto das questões ficando de me 

entregar. Médica XXX não pode comparecer por estar em reunião 

do departamento na UFF. Professora XXX pelo mesmo motivo da 

Professora XXX. 
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APÊNDICE IV 

Estratos das atas do grupo de tabagismo e as características da  

Socioclínica Institucional 

Relato das atas grupo tabagismo Características da 

socioclínica institucional 

Em 21 de agosto, programado o início do Grupo de Tabaco às 14:30, 

apesar da divulgação na recepção e WhatsApp não comparecem os 

interessados em parar de fumar. Havia 06 nomes deixados na agenda 

do 033 e o painel das atividades educativas na recepção com as 

respectivas datas dos encontros. 

 

Implicações pessoais, 

afetivas e profissionais com 

o grupo de tabagismo. 

Demandas para o grupo de 

tabagista 

Análise do contexto 

Em 04 de setembro de 2018 às 14:30  Sessão 01 Entender por que se 

fuma e como isso afeta a Saúde. “Eu vou parar de fumar. Eu consigo!” 

17 participantes: 09 acadêmicos de medicina, 06 profissionais de 

saúde,  02 Tabagistas. O grupo foi muito participativo e aconteceu uma 

troca de saber interpessoal e Inter profissional. 

 

Implicações pessoais, 

afetivas e profissionais com 

o grupo de tabagismo. 

Criação de novos 

conhecimentos 

Implicações dos 

participantes com o 

tabagismo 

Kit Fissura, outras opções na hora da FISSURA: Beber muita água; 

Ingerir alimentos de baixa calorias (frutas, cenouras e pepino; gelatina, 

etc...); Fazer exercícios físicos (caminhar); Respirar profundamente 

(Técnicas de relaxamento); Ocupar-se de outras atividades; Buscar 

outros prazeres (“Hobby”); Um amigo para apoia-lo.  

09 participantes: 05 Tabagistas, 03 profissionais de saúde 01 

acadêmica de farmácia. Hoje ganhamos mais dois participantes 

interessados em parar de fumar e uma acadêmica de farmácia que veio 

para participar do grupo. O grupo esta sendo muito participativo e de 

uma troca de vivência muito boa. Nesta data além dos depoimentos, 

trabalhamos exercícios de respiração e relaxamento. 

 

Implicações pessoais, 

afetivas e profissionais do 

pesquisador com o grupo de 

tabagismo. 

Criação de novos 

conhecimentos 

Implicações dos 

participantes com o 

tabagismo 

Implicações dos usuários do 

tabaco 

 

Em 18 de setembro de 2018, às 14:30 Sessão 02  Os primeiros dias 

sem fumar. “Eu vou parar de fumar...Eu consigo!” 09 Participantes: 07 

Tabagistas e 02 profissionais de saúde. A reunião começou no horário 

terminamos a sessão 2 e ficou combinado a sessão 3 e 4. Até o 

momento, os participantes estão com a proposta de parar de fumar, mas 

não encontraram a maneira ideal, estando todos diminuindo, sem data 

para a parada. Duas pessoas não compareceram ao encontro, ficando de 

comparecer na unidade até quinta-feira. 

 

Implicações pessoais, 

afetivas e profissionais do 

pesquisador com o grupo de 

tabagismo. 

Criação de novos 

conhecimentos 

Implicações dos 

participantes com o grupo de 

tabagismo 

Implicações dos usuários de 

tabaco 

 

Em 02 de outubro de 2018, às 14:30 05 participantes: 03 profissionais 

de saúde e 02 Tabagistas. Revisão das sessões e Sessão 04 Beneficias 

obtidos após parar de fumar. Divulgação do próximo Grupo de Tabaco 

segunda-feira (8) às 9:30. Hoje encerramos o Grupo Tabaco das 14:30, 

na segunda-feira às 9:30 com a participação dos acadêmicos de 

farmácia. Uma participante refere melhora da tosse com a utilização da 

respiração e a garrafinha de água, técnica orientada pela Fono XXX. 

Hoje para utilização da mão foi feito uma atividade com barbante 

orientado pelo TO XXX. Os dois participantes fumantes ainda se 

encontram motivados sem data para parar de fumar. Os outros 

participantes fiz contato pelo WhatsApp e ligação de celular, 01 

participante não tive sucesso pelo celular. 

 

Implicações pessoais, 

afetivas e profissionais do 

pesquisador  com o grupo de 

tabagismo. 

Criação de novos 

conhecimentos 

Implicações dos 

participantes com o grupo de 

tabagismo 

Implicações dos usuários de 

tabaco 
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Em 29/10/2018 às 9:30 Grupo de Tabaco Descubra-se:  Eu artesão. 

Abertura com a música “Eu Caçador de Mim” (Milton Nascimento), 

Sessão 2 Os primeiros dias sem fumar. “Eu vou parar de fumar...Eu 

consigo!” 13 participantes: 04 Tabagistas, 07 acadêmicos de Farmácia, 

01 Professora da UFF, 01 profissional de saúde. Hoje foi uma manhã 

de atividade educativa começando pelos Diabéticos em uso de Insulina, 

onde dois participantes do Grupo de Tabaco também participaram 

independente de ser diabético ou não. Durante o evento dei conta de 

que não havia dado a chamada no WhatsApp ao Grupo de Tabaco. 

Iniciamos o grupo com atraso mas chegaram mais duas pessoas. A 

abertura foi com música de Milton Nascimento e uma atividade com 

papel alumínio. Acordamos que o próximo encontro iniciará às 10h. 

 

Implicações pessoais, 

afetivas e profissionais do 

pesquisador  com o grupo de 

tabagismo. 

Criação de novos 

conhecimentos 

Implicações dos 

participantes com o grupo de 

tabagismo 

Implicações dos usuários de 

tabaco 
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APÊNDICE V 

Roteiro para o encontro de restituição 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO NA SAÚDE FORMAÇÃO 

INTERDISCIPLINAR PARA O SUS 

 

Mestrando(a):  

Orientadora:  

Co-orientadora:  

 

MATERIAL DOS RESULTADOS PARCIAIS DA PESQUISA:  

 

ENCONTRO DE RESTITUIÇÃO 

Vamos apresentar para vocês, os resultados dos depoimentos no primeiro encontro. A 

partir do que está escrito, vocês podem acrescentar mais alguma coisa, ou podem sugerir 

retirar caso não concordem com o que está escrito. 

 

1- Com relação à  prática de promoção e prevenção na formação dos 

profissionais junto a tabagistas os resultados revelaram que: 

 

 A maioria dos profissionais informou ter tido pouco ou nenhum contato durante a 

formação com ações de promoção e prevenção voltadas ao tabagismo;  

 Existem programas municipais, do INCA, das prefeituras e de hospitais voltados à 

formação dos futuros profissionais na promoção e prevenção do tabagismo como: o 

Programa Saber Saúde, que atingiu 14.280 escolas em 1.212 municípios; o Programa 

Saúde na Escola, o Curso de Educação a Distância (EAD) do Saber Saúde,  

2- Com relação às práticas de promoção e prevenção voltadas ao tabagismo foi 

possível constatar que: 

 

 Os profissionais devem conhecer outros espaços onde se desenvolvem práticas 
educativas e de prevenção, como por exemplo, as empresas. Se possível pensar em um 

trabalho conjunto; 

 Desenvolver uma prática profissional pautada no acolhimento, no vínculo e na escuta 

ativa para todos os pacientes;  

 Fornecer aos fumantes apoios psicológicos. O grupo destacou que este apoio não deve 

ser apenas com o psicólogo, mas por todos os profissionais de saúde;  

 Desenvolver juntamente com os fumantes, estratégias que o ajude a diminuir a 

ansiedade durante o período de diminuição do número de cigarros até a cessação de 

fumar; 

 Ter a família como parceira das ações educativas e preventivas; 

 Introduzir em toda pré consulta, consultas ou outros espaços a pergunta: você é 

tabagista? Em caso positivo fazer outro questionamento: na sua casa tem crianças e 

adolescentes? E por último: quer participar do grupo de tabagistas? 
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 Desenvolver ações específicas de prevenção nas famílias de fumantes que tenham 

crianças e ou adolescentes, como a visita domiciliar por exemplo. 

 

3- Quanto à importância dos grupos educativos voltados aos tabagistas que 

desejam cessar de fumar  

   

 Os participantes concordam que o grupo ajuda, mas deixam claro que não é tão fácil 

para os fumantes tomarem a decisão de participar do grupo; 

 É necessário que a decisão seja da própria pessoa para que o programa tenha mais 

chance de ser exitoso.  

 A grande importância do grupo está em sentir-se apoiada, de ter um espaço para poder 

dividir as dificuldades.  

 Colocam como uma grande dificuldade que pode contribuir para a não adesão das 

pessoas ao grupo, o fato dos grupos serem abertos, o que dificulta a criação de vínculo 

e laços de confiança entre os participantes; 

 Partes dos depoimentos referiram que os grupos devem ser realizados com equipe 

multidisciplinares; 

 Outros referiram que independente da equipe ser ou não interdisciplinar a função do 

grupo é se apoiar. 

 

4-Quanto às estratégias que devem ser buscadas para favorecer a formação e a 

capacitação dos profissionais relacionadas ao tabagismo os debates revelaram que:

  

 

 Deve-se mostrar aos fumantes o quanto o custo do cigarro pode subtrair bens 

importantes para si mesmo e para a família; 

 Utilizar as mídias sociais como dispositivos que podem favorecer a comunicação e as 

ações de prevenção do tabagismo; 

 Dar visibilidade ao programa para que todos os profissionais da unidade o conheçam, 

deixando em local visível a agenda do grupo de tabagismo; 

 Ampliar o conhecimento de todos profissionais da unidade sobre quem são os 

responsáveis pelo grupo de tabagismo informando sobre a disponibilidade dos mesmos 

sempre que procurados por tabagistas; 

 Construir um instrumento que possibilite que em toda pré-consulta seja perguntado ao 

paciente se ele é tabagista.  

 Capacitar todos os profissionais de saúde da unidade em técnicas de comunicação, 

acolhimento, vínculo em um programa de educação permanente de maneira a que 

todos desenvolvam estas habilidades e competências. 
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APÊNDICE VI 

Subprodutos produzidos durante a elaboração da dissertação mestrado profissional de 

ensino na saúde: formação interdisciplinar para o sus 

Disciplina: Orientação 

Professores: 

Mestranda:   

Plano de Restituição:  Grupo Multiprofissional de Saúde  

Local: PMF Jurujuba 

Data: 

1 Encontro: Intervenção das Práticas  Educativas  junto a Tabagistas:  17/10/2018 

2 Encontro:  Restituição das Práticas Educativas junto a Tabagistas:   23/05/2019 

Horário: 11:00 às 12:30  

Objetivos: Abordar os resultados dos depoimentos do primeiro encontro; Acrescentar novos 

depoimentos e Refletir sobre novas práticas.   

Resumo do Conteúdo a ser Trabalhado: Material dos resultados parciais da pesquisa. Apresentar e 

analisar a aplicabilidade do produto. Encontro de Restituição.  

Metodologia:  Abordagem construtiva e integradora (O pensar, o sentir e o querer). 

Recursos Necessários 

(   ) TCLE; (  ) Convite (  ) Gravador (  ) Aparelho de  som  (   ) Computador  (  ) Caneta             (   ) 

Papel   (   ) Toalha (   ) Frutas (   )  Almoço  (  ) Pratos (   ) Talheres (   ) Copos         (  ) Guardanapo  (   

) Refrigerante  (   ) Suco 

08:00  Pelo WhatsApp reforço a lembrança do nosso encontro; 

10:30  Acolhimento: Receber os participante (com música ambiente): 

11:15  Dinâmica de apresentação: 20min 

12:31  Avaliação do Encontro pelos Organizadores  
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Cronograma 

Data Horário Atividade Responsável 
 

Observação 
 

 

Pré Encontro 

Semana1 

01-10/05 

7-22h 

Estabelecer 

contato com a 

coordenação 

para o evento 

XXX Elaborar e-mail 

 

Pré Encontro 

01-22/05 

7-22h 

Reservar o Local 

Convidar os 

Participantes 
XXX 

Elaborar e-mail, 

Telefonar 

WhatsApp 

 

Pré Encontro 

16-22/05 

7-22h 

Organizar 

comissão 

alimentação 
XXX  

Pré-

Encontro  
7-22h 

Material a ser 

entregue 
XXX 

Cópia do TCLE 

Caneta 

Papel 

 

A segue: 
8:00 

WhatsApp 

Hoje temos 

encontro 
XXX 

Ligar para quem sem 

WhatsApp 

23/05/2019 
10:30-

11:15 

Acolhimento 

XXX 

Música 

Ambiente/Fotos/Água/ 

Frutas 

 

23/05/2019 
11:15-

11:35 

Apresentação 

pelas  vogais do 

nome 
XXX 

No papel uma palavra: O 

que é restituição? Colocar 

no local apropriado. 

 

23/05/2019 
11:36-

12:16  

Desenvolviment

o 
XXX 

Gravação (XXX) 

 

23/05/2019 
12:17-

12:30 

Avaliação 
XXX 

Palavra/sentimento/objetivo 

 

23/05/2019 
12:30-

13:00 

Almoço 
Todos Integração  

23/05/2019 13:00 
Avaliação da 

Equipe Mestrado 
Orientadores 

e Mestrandos 
Análise institucional 

23-

27/05/2019 
08h/d 

Escrita  
XXX Transcrição  
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CERTIFICADO 
Declaramos que____________________________________________    participou do Grupo 

de Tabagismo com Abordagem Intensiva do Fumante para Cessação do Tabagismo. Carda 

Horária teórica 8 horas e capacitação prática 12 horas. 

Niterói, 31 de maio de 2019. 

 

 

 

________________________________         __________________________________ 
XXX                                                                                    XXX 

              Coordenadora  Grupo Tabaco PMF Jurujuba                                  Professora Coordenadora do Estágio 
            Médica de Saúde da Família e Comunidade                 Supervisionado no SUS- Faculdade de Farmácia/UFF                                                                  
                                                                                                                                                                                        

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


