
RESUMO
O presente trabalho teve como objetivos avaliar se os 
pacientes atendidos no Ambulatório de Tisiologia do 
Hospital Sanatório Partenon (HSP) recebem ou já rece-
beram abordagens antitabágicas nos serviços de saú-
de. Descrever o perfil sociodemográfico dos pacientes, 
conhecer o número de pacientes em tratamento para 
tuberculose (TB) que faziam uso de tabaco, identificar 
os tipos de abordagens sobre tabagismo oferecidas nos 
serviços de saúde, reconhecer e identificar o padrão de 
uso do tabaco antes e após diagnóstico de TB. Estudo 
transversal, quantitativo, que entrevistou 35 pacientes 
maiores de 18 anos, em tratamento para TB pulmonar. A 
análise dos dados foi realizada com a ajuda do programa 
de análises estatísticas SPSS Windows versão 16.0, sen-
do realizadas análises descritivas de frequência. Após 
análise, constatou-se que a média de idade foi de 38,9 
anos, predominância do sexo masculino e baixo nível de 
escolaridade. Vinte e três (65,7%) pacientes referiram 
fazer uso do tabaco antes do diagnóstico de TB, sendo 
que desses, 16 (69,6%) alteraram o padrão do uso após 
diagnóstico. Quanto à realização de abordagens nos ser-
viços de saúde, a maioria 17 (58,6%), relatou ter recebi-
do algum tipo de abordagem no serviço especializado, 
sendo o médico o profissional mais citado em ambos os 
serviços. Com este estudo, conclui-se que o tabagismo 
vem sendo abordado com mais frequência no serviço 
especializado, após o diagnóstico de outra doença. 
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ABSTRACT
The aim of this study is to evaluate whether patients 
treated at the Outpatient Clinic of the Hospital Sanatorio 
Partenon (HSP) receive or have already received anti-
smoking approaches in the health services. To describe 
the sociodemographic profile of the patients, to know the 
number of patients under treatment for tuberculosis (TB)  
who made use of tobacco, to identify the types of 
approaches on smoking offered in health services, 
to recognize and identify the pattern of tobacco use 
before and after the diagnosis of TB. A cross-sectional, 
quantitative study that interviewed 35 patients over 18 
years of age in treatment for pulmonary tuberculosis. 
Data analysis was performed with the help of the 
statistical analysis program SPSS Windows version 16.0, 
with descriptive frequency analyzes being performed. 
After analysis, it was found that the mean age was 
38.9 years, predominantly male and with a low level of 
schooling. Twenty-three (65.7%) patients reported using 
tobacco before the diagnosis of tuberculosis, of which, 
16 (69.6%) changed the pattern of use after diagnosis. 
Regarding the implementation of approaches in health 
services, the majority 17 (58.6%) reported having received 
some type of approach in the specialized service, with 
the physician being the most cited professional in both 
services. With this study, it is concluded that smoking 
is being approached more frequently in the specialized 
service, after the diagnosis of another disease.

KEYWORDS
Tuberculosis. Smoking. Public Health.

ANÁLISE DAS ABORDAGENS 
ANTITABÁGICAS PARA PACIENTES  
EM TRATAMENTO DA TUBERCULOSE
ANALYSIS OF THE ANTI-TOBACCO APPROACHES FOR  
PATIENTS UNDERGOING TUBERCULOSIS TREATMENT
Carolina Fernandes Pflüger* 
Priscila Tadei Nakata**
Gisela Unis***

 
*Psicóloga. Residência Integrada em Saúde ênfase em Pneumologia Sanitária, Escola de Saúde Pública – SES/RS.
**Enfermeira. Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul. Departamento de Coordenação dos Hospitais Estaduais.
***Doutora em Ciências Pneumológicas. Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul. Departamento de Coordenação 
dos Hospitais Estaduais.

Correspondência
E-mail: *carolinapfluger@yahoo.com.br | **priscilanakata@gmail.com | ***giselaunis@gmail.com

Boletim da Saúde, Porto Alegre, v. 26, n. 1, p. 97-106 jan./jun. 2017 97



INTRODUÇÃO 

A tuberculose (TB) é uma doença infec-
tocontagiosa que ainda hoje se mantém 
como sério problema de saúde pública, 
estima-se que 2 milhões de mortes ocor-
ram por ano em decorrência da doença em 
todo o mundo, sendo que a maior parte de-
las acontece em países em vias de desen-
volvimento (LIN; EZZATI; MURRAY, 2007; 
WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2011). 

No Brasil, a taxa de incidência da doen-
ça corresponde a 30,9/100 mil habitantes. 
Segundo dados do Boletim Epidemiológi-
co do Ministério da Saúde, o estado do Rio 
Grande do Sul, em 2015, apresentou uma 
taxa de incidência de 39,2 casos por 100 mil 
habitantes estando acima da média nacio-
nal. Já entre as capitais brasileiras, Porto 
Alegre é a segunda com o maior coeficien-
te de incidência da doença 88,8/100 mil  
(BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO, 2016). 

Anualmente, ainda morrem cerca de 4,5 
mil pessoas por TB no Brasil, apesar da 
doença ter tratamento, ter cura e ser evi-
tável (BRASIL, 2011a). A Organização Mun-
dial da Saúde preconiza para um programa 
de controle eficaz e redução da morta-
lidade por TB, 85% de cura e redução do 
abandono a uma taxa de 5%. O Brasil em 
2015 atingiu 74,2% de cura. Já o estado do 
Rio Grande do Sul, atingiu 65,9% de cura e 
16,1% de abandono, médias aquém do es-
perado (BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO, 2016; 
BRASIL, 2011b). 

Os altos índices de abandono do trata-
mento da TB contribuem para a manuten-
ção da cadeia de transmissão, associado a 
isso está a não adesão ao tratamento e à 
administração incorreta dos medicamentos, 
fazendo com que aumentem as taxas de re-
cidiva e resistência medicamentosa, impe-
dindo a cura da doença (BASTA et al., 2013). 

O Programa Nacional de Combate da Tu-
berculose (PNCT) brasileiro vem, por meio 
de parcerias com organizações nacionais e 
internacionais, buscando estratégias para 
enfrentar a epidemia da TB no país. Uma 
delas é a horizontalização do tratamento 
da TB, que visa a integração do controle 
da doença com a atenção básica, com o in-
tuito de ampliar o acesso ao diagnóstico e 
tratamento precoce do bacilífero, além de 
implantar a iniciativa do tratamento super-
visionado (BRASIL, 2006).

Um importante fator de risco para pro-
gressão e piora da doença, que aumenta a 
probabilidade de um desfecho negativo da 
TB é o uso do tabaco (LIN; EZZATI; MURRAY, 
2007; MACIEL et al., 2013; MAHISHALE et al., 
2015; WEN et al., 2010). O tabagismo, segun-
do a Organização Mundial da Saúde, persiste 
como uma das principais causas de mortes 
evitáveis no mundo, 6 milhões de pessoas 
morrem por ano em consequência das doen-
ças provocadas pelo tabaco (PINTO; PICHON- 
RIVIERE; BARDACH, 2015). Há um aumen-
to considerável da prevalência do fumo em 
países em desenvolvimento, já nos países 
desenvolvidos ocorre o inverso, a redução do 
consumo, devido ao grande investimento em 
políticas educacionais e programas de con-
trole do tabagismo (INSTITUTO NACIONAL 
DO CÂNCER, 2004; MENEZES et al., 2006; 
NEPOMUCENO; ROMANO, 2014). 

O Ministério da Saúde, através do Ins-
tituto Nacional do Câncer (INCA), desde 
a década de 80 vem desenvolvendo ações 
sistemáticas e continuadas de combate ao 
tabagismo. Uma das metas do Programa 
Nacional de Controle do Tabagismo é inse-
rir na rotina de trabalho das Unidades de 
Saúde, ações de cessação ao tabagismo, 
para que os profissionais da saúde possam 
oferecer abordagens eficazes aos fumantes 
(INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER, 2001).
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O tabaco provoca sérias complicações 
ao paciente com TB, aumenta o risco de 
agravamento da doença, tem efeito nega-
tivo sobre o término do tratamento, além 
de aumentar as taxas de recidivas e re-
tratamentos (LIN; EZZATI; MURRAY, 2007;  
MACIEL et al., 2013; MAHISHALE et al., 
2015). A partir disso, se faz necessária a 
realização de intervenções que abordem a 
problemática do tabagismo nos serviços de 
saúde e programas de tratamento para TB.

Com base nos dados acima menciona-
dos, o trabalho teve como objetivo princi-
pal pesquisar se os pacientes atendidos 
no Ambulatório de Tisiologia do Hospital 
Sanatório Partenon recebem ou já recebe-
ram abordagens antitabágicas nos servi-
ços de saúde que frequentam. Além disso, 
buscou-se conhecer o número de pacientes 
em tratamento para TB que fazem uso de 
tabaco, descrever o perfil sociodemográfico 
dos pacientes que ali são atendidos, conhe-
cer os tipos de abordagens sobre tabagismo 
oferecidas e reconhecer o padrão de uso do 
tabaco antes e após diagnóstico da TB. 

MÉTODOS  

Trata-se de um estudo transversal, quanti-
tativo. O local de desenvolvimento da pesquisa 
foi o Ambulatório de Tisiologia do Hospital Sa-
natório Partenon (HSP), serviço especializado 
no tratamento da TB, referência estadual para 
os casos de resistência da doença, localizado 
na cidade de Porto Alegre (RS).

Os critérios para inclusão no estudo 
foram pacientes com TB pulmonar, con-
firmados através de baciloscopia, maio-
res de 18 anos, independente do tempo de 
tratamento e ser ou não fumante de acor-
do com critérios estabelecidos pelo INCA 
(INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER, 2011). 

Foram excluídos pacientes com tuberculo-
se extrapulmonar, tuberculose em inves-
tigação e Infecção Latente da Tuberculose 
(ILTB). Além disso, também não participa-
ram pacientes com idade inferior a 18 anos 
e população privada de liberdade.

Segundo o INCA, define-se tabagista (fu-
mante) atual toda pessoa que faz uso, regu-
larmente, de qualquer tipo ou quantidade de 
tabaco fumado, independente de há quan-
to tempo fuma; ex-tabagista (ex-fumante) 
aquele que, tendo fumado no passado, não 
tenha fumado qualquer tipo ou quantidade 
de tabaco nos últimos seis meses; e não-
tabagista (não-fumante), aquele que nun-
ca tenha fumado ou que tenha fumado de 
forma esporádica, em qualquer período da 
vida, que não possa ser considerado fuman-
te ou ex-fumante (INSTITUTO NACIONAL  
DO CÂNCER, 2011). Tabagista passivo é 
aquela pessoa não fumante que convive 
com fumantes em ambientes fechados e 
sem ventilação, como no próprio domicílio 
ou local de trabalho, respirando as mesmas 
substâncias tóxicas que o fumante inala  
(ASSOCIAÇÃO MÉDICA BRASILEIRA, 2013).

Para coleta dos dados, foi desenvolvido 
pelas pesquisadoras um instrumento com-
posto de questões abertas e fechadas. O 
referido instrumento foi aplicado a 35 pa-
cientes de forma individual, no período de 
junho a agosto de 2016. A escolha dos pa-
cientes foi realizada mediante agenda mé-
dica do turno, contemplando manhã e tarde 
em dias alternados da semana. Os pacien-
tes eram abordados conforme chegada para 
as consultas no Ambulatório, momento em 
que eram convidados a participar caso se 
enquadrassem nos critérios de inclusão. 

A coleta de dados somente foi realiza-
da após apreciação favorável do Comitê de 
Ética da Escola de Saúde Pública por meio 
de Parecer 1.517.545 e mediante leitura e 
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assinatura do Termo de Consentimento Li-
vre e Esclarecido por parte do participante, 
consentindo a realização do questionário. 

Após levantamento dos dados, a análise 
foi feita pelo programa Statistical Package 
for Social Sciences for Windows, versão 
16.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, EUA). Foram 
realizadas análises descritivas de frequên-
cia. As variáveis categóricas foram anali-
sadas por frequências absolutas e relati-
vas. As variáveis contínuas foram descritas 
utilizando-se média e desvio padrão. 

RESULTADOS

Caracterização

Foram entrevistados trinta e cinco pa-
cientes que realizavam atendimento no 
Ambulatório de Tisiologia do Hospital Sa-
natório Partenon. A média de idade foi de 

38,9 anos, desvio padrão ± 15,3, variando 
entre 19 e 77 anos. Observou-se a predo-
minância (91,4%) da faixa etária menor 
que 65 anos. A maior parte (68,6%) deles 
possuem nível fundamental de escolari-
dade e 68,6% da amostra possui alguma 
fonte de renda. Destaca-se que 21 (60%) 
recebem algum tipo de benefício previ-
denciário ou assistencial, sendo que dos 
11 (31,4%) que não possuem fonte de ren-
da, conforme Tabela 1. Dos 11 (31,4%) pa-
cientes que não possuem fonte de renda, 
sete (63,6%) também referem não receber 
nenhum tipo de benefício.

Padrão do Uso

A partir da pergunta: No momento do 
diagnóstico de tuberculose você fazia uso 
do cigarro? A amostra foi classificada em 
fumantes, ex-fumantes e não fumantes 
conforme Tabela 2.

Tabela 1 – Caracterização sociodemográfica dos pacientes atendidos no Ambulatório 
de Tisiologia do Hospital Sanatório Partenon segundo sexo, idade, cor, escolaridade,  
renda, benefício. Porto Alegre, RS, Brasil, 2016

Características sociodemográficas
N = 35 (%) 

Sexo

Feminino 16 (45,7)

Masculino 19 (54,3)

Idade

<65 anos 32 (91,4)

>65 anos 03 (8,6)

Cor

Branca 18 (51,4)

Não Branca 17 (48,6)
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Características sociodemográficas
N = 35 (%) 

Escolaridade

Nível Fundamental 24 (68,6)

Nível Médio 07 (20,0)

Nível Superior 04 (11,4)

Renda

Possui 24 (68,6)

Não Possui 11 (31,4)

Benefício

Possui 21 (60,0)

Não Possui 14 (40,0)

Total 35 (100)

Fonte: as autoras (2016).

Tabela 2 – Padrão do uso do cigarro por pacientes do Ambulatório de Tisiologia do 
Hospital Sanatório Partenon. Porto Alegre, RS, Brasil, 2016

Padrão de uso do cigarro Fumantes
N (%)

Ex-Fumantes
N (%)

Não Fumantes
N (%)

Total
N (%)

Uso do tabaco 23 (65,7) 6 (17,1) 6 (17,1) 35 (100)

Tempo de uso

<10 anos 5 (21,7)

>10 anos 18 (78,3) 6 (100)*

Cigarros/dia

<10 14 (60,9)

>10 9 (39,1)

Fonte: as autoras (2016).
Nota: *porcentagem relativa ao tempo que ex-fumantes usaram tabaco.
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Quanto à identificação do uso do tabaco 
antes do diagnóstico de tuberculose desta-
ca-se que 18 (78,3%), maior parte dos fu-
mantes, referiram fazer uso do tabaco há 
mais de dez anos.

Alteração do Padrão 
do Uso do Tabaco

A Tabela 3 apresenta os dados da mu-
dança do padrão do uso do tabaco após o 
diagnóstico de tuberculose em fumantes.

Destaca-se que dos 23 fumantes, 18 
(78,3%) alteraram o padrão do uso do ci-
garro, sendo que 16 (69,6%) reduziram ou 
cessaram o uso do tabaco após o diagnós-
tico da doença.

Utilização dos 
Serviços de Saúde

Em relação à utilização dos serviços de 
saúde todos referiram já terem frequentado 
alguma Unidade de Saúde. Sendo que des-
tes, 30 (85,7%) ao menos uma vez ao mês. 
Destaca-se que 17 (48,6%) dos pacientes 

frequentavam a Unidade de Saúde diaria-
mente, para realização do tratamento dire-
tamente observado da TB (BRASIL, 2011c).

Abordagem do 
Hábito de Fumar 

 
Do total dos vinte e três fumantes e seis 

ex-fumantes, destaca-se que 14 (48,3%) 
relataram terem sido abordados quanto ao 
hábito de fumar pelo serviço especializado 
após diagnóstico da tuberculose, 4 (13,8%) 
pela unidade de saúde e 3 (10,3%) por am-
bos os serviços, conforme Tabela 4.

O profissional médico independente do 
serviço, foi quem na maior parte das vezes 
abordou o hábito de fumar durante as con-
sultas. A maioria das abordagens 17 (48,6%) 
ocorreu no serviço especializado. Em relação 
ao tipo de abordagem observou-se que den-
tre: grupo sobre tabagismo, conversa fora do 
consultório, consulta individual e medicação 
antitabagismo, o grupo sobre tabagismo foi o 
mais referido pelos pacientes nas Unidades 
de Saúde, enquanto no serviço especializado 
foram as consultas individuais.

Tabela 3 – Padrão do uso do cigarro por pacientes do Ambulatório de Tisiologia do Hospital 
Sanatório Partenon, após o diagnóstico de Tuberculose. Porto Alegre, RS, Brasil, 2016

Padrão do uso do tabaco Fumantes
N (%) 

Mudança padrão do uso após diagnóstico

Não alterou 5 (21,7)

Diminuiu 12 (52,2)

Aumentou 2 (8,7)

Parou 4 (17,4)

Total 23 (65,7)

Fonte: as autoras (2016).
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Dos 17 (48,6%) que frequentam a Unidade 
de Saúde diariamente apenas 7 (24,1%) refe-
riram que receberam algum tipo de aborda-
gem sobre o hábito de fumar nesse serviço. 

DISCUSSÃO 
  
Em relação ao perfil sociodemográfico 

dos pacientes entrevistados, constatou-
se que aspectos relacionados à faixa etá-
ria menor de 65 anos, média de idade 38,9 
anos (correspondendo a parcela da popula-
ção economicamente ativa), predominância 
do sexo masculino e baixo nível de escola-
ridade correspondem a achados de outros 
estudos que exploram o perfil de pessoas 
com TB (BASTA et al., 2013; BRASIL, 2006, 
2011a, 2014; SAN PEDRO; OLIVEIRA, 2013; 
WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2011). 

O nível socioeconômico precário corro-
bora com estudos que indicam baixo ren-
dimento monetário entre pessoas com TB. 
Além disso, é importante salientar que a 
baixa escolaridade e o baixo nível socioe-
conômico está associado a um risco au-
mentado para TB (BOLETIM EPIDEMIO-
LÓGICO, 2012, 2015; BRASIL, 2011a; SAN 
PEDRO; OLIVEIRA, 2013). Tal fato contribui 

para maior vulnerabilidade desse grupo de 
pacientes, predispondo a maiores prejuí-
zos no cuidado à saúde.

Apesar dos pacientes participantes deste 
estudo apresentarem perfil sociodemográ-
fico representativo de pacientes com TB, o 
número de pacientes estudados apresenta-
se como uma limitação do estudo.

O alto índice de pacientes 18 (78,3) que 
fazem uso do cigarro há mais de dez anos, 
vão ao encontro de dados do Inquérito Do-
miciliar realizado pelo INCA em 2002/2003 
e PETab 2008 – pesquisa domiciliar que 
coleta dados sobre medidas-chave de con-
trole do tabaco no Brasil -  no qual em tor-
no de 70% das pessoas que fazem uso do 
cigarro iniciaram o uso antes dos 20 anos 
(INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER, 2011). 

Destaca-se que a maioria dos fumantes, 14 
(60,9%), fuma até dez cigarros por dia, podendo 
ser classificados como fumantes leves de acor-
do com estudo no qual estima-se que 56,3% do 
total de fumantes brasileiros fumam em média 
de um a quinze cigarros por dia, sendo consi-
derados fumantes leves (INSTITUTO NACIONAL 
DO CÂNCER, 2011). Nesse contexto, uma revi-
são sistemática analisou artigos que também 
apontam como fumantes leves aquelas pessoas 
que consomem menos de quinze, dez ou menos 

Tabela 4 – Abordagem por local em pacientes fumantes e ex-fumantes atendidos no  
Ambulatório de Tisiologia do Hospital Sanatório Partenon. Porto Alegre, RS, Brasil, 2016

Abordagens Fumantes Ex-Fumantes Total

23 (79,3%) 6 (20,7%) 29 (100%)

Serviço Especializado 10 (34,5%) 4 (13,8%) 14 (48,3%)

Unidade de Saúde 2 (6,9%) 2 (6,9%) 4 (13,8%)

Ambos 3 (10,3%)  - 3 (10,3%)

Fonte: as autoras (2016).
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cigarros por dia, confirmando os dados encon-
trados na PETab 2008 e na presente pesquisa 
(FORMAGINI et al., 2015). No entanto, é consen-
so na literatura científica, que qualquer quanti-
dade de tabaco consumida pode trazer danos à 
saúde (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2008), 
sendo fator de risco para doenças como a TB, 
pois está comprovado que a exposição à fuma-
ça do tabaco está associada com a piora dos 
sintomas e mortalidade pela doença (GEGIA  
et al., 2015; LIN; EZZATI; MURRAY, 2007;  
MACIEL et al., 2013; MAHISHALE et al., 2015; 
RABAHI, 2012). 

Em pesquisa que avaliou o efeito do taba-
gismo sobre a mortalidade por TB, se consta-
tou que fumantes possuem um aumento sig-
nificativo na mortalidade pela doença, sendo 
que quando ocorre a cessação do consumo do 
tabaco, esse risco cai consideravelmente, evi-
denciando a importância da alteração dos há-
bitos de consumo do tabaco para o tratamen-
to da TB, bem como, a importância de incluir 
nos programas de tratamento intervenções 
referentes ao tabagismo (WEN et al., 2010). 
Observou-se que a maior parte da amostra 
alterou o padrão de uso do tabaco após o diag-
nóstico de tuberculose. Segundo Aryanpur et 
al. (2016), estar ciente da interação negativa 
entre tuberculose e tabagismo é um fator im-
portante para ajudar o paciente a mudar seus 
hábitos em relação ao uso do cigarro. Ainda 
segundo o mesmo autor, problemas de saúde, 
como a tuberculose, podem influenciar  um 
fumante que já tinha a intenção de parar de 
fumar, a realmente concretizar esta ação. 

Dos vinte e três fumantes, 16 (69,6%) apre-
sentaram redução ou cessação do uso do ci-
garro. Isso indica o quanto é relevante a reali-
zação de intervenções/abordagens referentes 
ao uso do tabaco no momento do diagnóstico 
da TB, além da importância da equipe de saú-
de conhecer seu paciente, ter consciência do 
grau de motivação desse para parar de fumar 

e os fatores relacionados para assim poder  
ajudá-lo (MAHISHALE et al., 2015). 

Como o uso do cigarro está associado à TB, 
identificar os fumantes e iniciar medidas de 
controle beneficia não somente o programa de 
TB, mas também na prevenção de morbidades 
relacionadas ao uso do tabaco (KANAKIA et al., 
2016). Uma pesquisa realizada na China, país 
com alta incidência de TB, bem como altos ín-
dices de tabagismo, constatou que os pacien-
tes com diagnóstico de TB estão inclinados a 
seguir o conselho dos médicos para parar de 
fumar. Nesse contexto, mesmo não tendo tido 
tentativas de cessação anteriores, passan-
do por um momento de aprendizado sobre a 
doença tornam-se abertos para mudança de 
hábitos (LIN et al., 2015). 

Atributos como primeiro acesso, inte-
gralidade das ações, atenção continuada e 
coordenação do cuidado colocam a Atenção 
Básica numa posição privilegiada e estraté-
gica para controle do tabaco no SUS. Dessa 
forma, o acesso ao tratamento para cessa-
ção do tabagismo no Brasil vem sendo am-
pliado e suas ações devem ser realizadas 
no território dos pacientes. O fato da maio-
ria dos pacientes referirem frequentar a US 
pelo menos uma vez ao mês, possibilita que 
as equipes tenham a chance de abordar o 
tabagismo, de forma a desenvolver ações de 
promoção e prevenção, além de diagnóstico 
e tratamento (BRASIL, 2015). 

O Ministério da Saúde, por meio da Por-
taria n° 571, de 5 de abril de 2013 atualiza 
as diretrizes de cuidado à pessoa tabagista 
e preconiza que o cuidado deve ser realizado 
em todos os pontos de atenção do SUS, prio-
ritariamente nos serviços de Atenção Básica, 
por ser um serviço mais próximo e que pos-
sibilita contato mais frequente com a popu-
lação adstrita (BRASIL, 2013, 2015). Contudo, 
dos 17 (48,6%) que frequentam a Unidade de 
Saúde diariamente apenas 7 (24,1%) referi-
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ram que receberam algum tipo de aborda-
gem sobre o hábito de fumar nesse serviço, 
sugerindo a necessidade de se ampliar abor-
dagens antitabágicas na Atenção Básica.

O profissional médico abordou, na maior 
parte das vezes, quatro (11,4%) na Unidade de 
Saúde e 17 (48,6%) no serviço especializado, 
o hábito de fumar durante as consultas. Em 
relação ao tipo de abordagem observou-se 
que o grupo sobre tabagismo foi o mais refe-
rido pelos pacientes nas Unidades de Saúde, 
enquanto no serviço especializado foram as 
consultas individuais. Tais processos vão ao 
encontro do preconizado pela política nacio-
nal da atenção básica e cadernos da atenção 
básica (BRASIL, 2012, 2015). 

CONCLUSÃO

Pacientes em tratamento para a TB re-
cebem ou já receberam abordagens antita-
bágicas nos serviços de saúde. Além disso, 
houve alteração no padrão de uso do tabaco 
após diagnóstico de tuberculose. O tabagis-
mo foi pouco abordado em Unidades de Saú-
de (Atenção Básica). Sugere-se a importância 
da realização dessas abordagens nos serviços 
de saúde já que tais abordagens mostram ser 
potencialmente eficazes para alterar benefica-
mente o padrão do uso do tabaco.
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