
      
 

Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil  

Subsecretaria de Promoção, Atenção Primária e Vigilância em Saúde 
Superintendência de Promoção da Saúde 

Assessoria de Controle do Tabagismo 

 
 

DIA MUNDIAL SEM O TABACO – 31 DE MAIO 

EVENTOS REALIZADOS POR CAPS E UNIDADES DE SAÚDE 

 
 

EVENTOS DE RUA :  

CAP 1.0 

Dia: 28 de maio – Sábado 

Horário: 09:00 as 12:00 horas 

 Campanha de orientação sobre tabagismo na praça das barcas em Paquetá  
 

 

CAP 2.1 

Dia: 28 de maio – Sábado 

Horário: 9:00 as 17:00 - Ação da Cidadania com Comemoração ao Dia Mundial 

sem Tabaco  

 Diversas tendas da Saúde sendo uma específica de Tabagismo onde  haverá 
realização de Teste de Dependência a Nicotina, Avaliação da Quantidade de 

Monóxido de Carbono no organismo , Avaliação Estomatológica para detecção 

precoce de lesões orais com profissionais da Saúde Bucal e Informações sobre a 
Convenção-Quadro para o Controle do Tabaco.  

  Dia : 31 de maio 31-  terça-feira 

  Horário: 9:00 as 17:00 - Metrô da Siqueira Campos  

 Diversas tendas da Saúde sendo uma específica de Tabagismo onde  haverá 
realização de Teste de Dependência a Nicotina, Avaliação da Quantidade de 

Monóxido de Carbono no organismo , Avaliação Estomatológica para detecção 

precoce de lesões orais com profissionais da Saúde Bucal e Informações sobre a 
Convenção-Quadro para o Controle do Tabaco.  

 

CAP 2.2 

Dia: 31 de maio – terça feira  

Horário: 9:00 as 12:00   



Local: Praça Saens Pena  

Campanha Educativa com informações sobre Tabagismo  

 CAP 3.1  

 

Dia: 28/05 – sábado 

Horário: 9 às 13hs 

Local: Praia de Ramos – Calçadão 

Público alvo: população local 

Parceria : CMS Américo Veloso, PSF 14 de Julho, UFRJ, INCA 

 

1. Exposição: Tema ‘As condições de vida dos plantadores de fumo’ 

2.  Avaliação do grau de dependência / orientações  / distribuição de material informativo 

3. Sensibilização sobre o fumo passivo dentro de casa: entrega de balões personalizados 

‘Casa sem Fumaça’ 

3. Verificação de PA / orientações com relação ao fumo 

4. Dosagem de glicose / orientações com relação ao fumo 

5. Prevenção da Dengue: com distribuição de panfletos e orientações 

6. Atividade física na orla 

 

CAP 3.3  

Dia:  31 de maio terça-feira  

Local:  CEASA 

Horário: 06h as 14h  
 Serviços de Promoção de Saúde: medição do nível de monóxido de carbono, 

com uso de monoxímetro; distribuição de panfletos, folders e orientações 

sobre tabagismo; distribuição de panfletos e orientações sobre tuberculose. 

 
 Serviços de Saúde Bucal: distribuição de kits odontológicos; exame bucal com 

ênfase na busca ativa de lesões; demonstração de escovação em 

macromodelo; planfletagem e orientações sobre a importância do auto-exame 
da boca. 

 

 
CAP 5.1  

Dia: 31 de maio  

Local: Evento no Calçadão de Bangu.  

Horário: 9:00 as 12:00 
 Profissionais envolvidos no Programa de Tabagismo  das unidades realizarão a  

apresentação de teatro no tema do tabagismo 

 



 Serviços de Promoção de Saúde: medição do nível de monóxido de carbono, 

com uso de monoxímetro; distribuição de panfletos, folders e orientações 

sobre tabagismo; distribuição de panfletos e orientações sobre tuberculose. 
 

 Serviços de Saúde Bucal: distribuição de kits odontológicos; exame bucal com 

ênfase na busca ativa de lesões; demonstração de escovação em macromodelo; 
planfletagem e orientações sobre a importância do auto-exame da boca. 

CAP 5.2  

Dia: 31 de maio   

Local: Shopping Campo Grande 
Horário: a confirmar  

 Serviços de Promoção de Saúde: medição do nível de monóxido de carbono, 

com uso de monoxímetro; distribuição de panfletos, folders e orientações 
sobre tabagismo; distribuição de panfletos e orientações sobre tuberculose. 

 

 Serviços de Saúde Bucal: distribuição de kits odontológicos; exame bucal com 
ênfase na busca ativa de lesões; demonstração de escovação em 

macromodelo; planfletagem e orientações sobre a importância do auto-exame 

da boca. 

 
 

CAP 5.3 

 
Dia: 31 de maio  

Local:  Praça no Centro de Santa Cruz 

Horário: 8:30 as 16:00 

 TABAGISMO: Teste com o aparelho monoxímetro para os fumantes; orientação, captação e 

encaminhamento de fumantes para as Unidades credenciadas para o respectivo tratamento – 

Drº  Pedro Rodrigues – Psicólogo, Angela Catilho e  Valcir Almeida – Fisioterapeuta; 

 SAÚDE BUCAL: Orientação de higiene bucal, auto avaliação  e prevenção do câncer de 

boca, distribuição de folders – Drº Jarbas Custódio e Angelica; 

 PROGRAMA DE D.S.T.: Tabagismo X Impotência e oficina com os alunos da FAETEC   

de  Santa Cruz – Drª Arari Altina – Fisioterapeuta; 

 PROGRAMA SAÚDE DO IDOSO: Envelhecimento saudável e não saudável – Qualidade 

de vida – Drª Juliana Almeida – Fonoaudióloga e Drª Ana Cláudia – Terapêuta Ocupacional; 

 PROGRAMA DE TUBERCULOSE: Será realizada busca ativa dos sintomáticos 

respiratórios, peças teatral e musical referente ao tema, inserindo o tabagismo, camelô 

educativo – Drª Vânia Praxedes – Enfermeira; 

 NUTRIÇÃO: Tabagismo X Nutrição – alimentação saudável e diminuição do sabor dos 

alimentos no fumante – Drª Níria Carla – Nutricionista; 

 PARTICIPAÇÃO DA EMBELLEZE: Cuidados com a beleza e o bem estar da mulher – 

Vilma – Assistente Social e Cilene Boarro – Assistente Social; 

 ACADEMIA CARIOCA DA SAÚDE: Atividade Física: às  09:00 hs terá uma aulão de 

ginástica, divulgando a prática regular da atividade física.  

 Apartir das 10:00 hs: stand da Academia Carioca da  Saúde, realizando circuito de atividade 

física, divulgando os benefícios dos exercícios físicos para prevenção e combate ao 

tabagismo – Professores de Educação Física: William Gomes, Ricardo e Vivian; 

 PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTENTARES EM SAÚDE: 

Auriculoterapia, voltada para os fumantes – Ana Paula – Técnica de Enfermagem. 

 



EVENTOS NAS UNIDADES:  

 

CAP 2.1  

PSF Vila Canoas / São Conrado 31 de maio – 9:00 as 12:00 

 A Unidade fará com o grupo de alongamento uma caminhada, para incentivar 

atividade física e também dará informações sobre tabagismo. 

CMS Manoel José Ferreira / Catete- 31 de maio – 9:00 as 11:00 

 Distribuição de material educativo com a ajuda de ex-tabagistas e  exibição de 

filme de 9 às 11hs com um bate-papo depois. 

 CMS João Barros Barreto / Copacabana - 31 de maio – 9:00 as 12:00 

 Tenda na entrada da Unidade com distribuição de folders informativos sobre o 

tabagismo. 

 CMS Santa Marta / Botafogo 

 Atividades de sala de espera: Utilização de jogo da memória feito com imagens 

das advertências  dos maços de cigarro / apresentações em power point sobre 

o tema.  

 CMS Píndaro de Carvalho Rodrigues / Gávea 

 Oficina sobre o tema com realização de concurso para eleger o melhor trabalho 

desenvolvido. Participarão ex-tabagistas e usuários da Unidade.  

CMS Dom Hélder Câmara / Botafogo 

 Distribuição de folders em sala de espera com orientações sobre o assunto. 

CSF Cantagalo Pavão, Pavãozinho / Copacabana 

 Distribuição de folders em sala de espera com orientações sobre o assunto. 

 

CAP 2.2 

 

CMS Nicola Albano – Alto da Boa Vista -  31 de maio – as 9:30 
 Caminhada  no Alto da Boa Vista, para conscientização da população sobre os 

malefícios do fumo e a importância de hábitos saudáveis. 

 
31/05 – CMS Maria Augusta Estrella  

 Distribuição de folders em sala de espera com orientações sobre o assunto. 

31/05 – CMS Heitor Beltrão  

 Distribuição de folders em sala de espera com orientações sobre o assunto. 

 



31/05 - PSF Casa Branca 

 Inicio do  grupo de tratamento do tabagismo  

 
[ PSF Parque Vila Isabel  

 

Maio/Junho Seg Ter Qua Qui Sex 

 
31/05 a 

03/06/11 

TODAS AS  MANHÃS:  
Sala de Espera - Tabaco e Co-morbidades com as Enfª Sandra Elba e 

Andreia  
Terça-feira 31/05 Bolo de 1 ano do grupo de tabagismo no Parque 

Vila Isabel 

Todas as tardes:  

 

Sala de 
espera: 
equipe 
22.07 

Cancer de 
Pulmão 

Sala de 
espera: 
equipe 
22.11 

Cancer de 
Mama 

Sala de 
espera: 

equipe 22.08 
Doenças 

respiratórias 

Sala de 
espera: 
equipe 

saúde bucal: 

ca de boca 

Sala de 
espera: 

equipe 22.07 

Fumo passivo 

 

 

CAP 3.1 
 

CMS Maria Cristina Roma Paugartten – Ramos - Dia 31 de maio  

 Sala de espera sobre Malefícios do Tabagismo com apresentação de vídeo 
educativo e quizz de perguntas e respostas sobre cigarro 

 Início das inscrições Grupo tabagismo e importância da participação do mesmo 

 Avaliação da boca dos Fumantes pela Equipe de Saúde Bucal com objetivo da 
prevenção de lesões cancerígenas 

 

CMS GUSTAVO CAPANEMA - Dia 31 de maio  

 9hs Sala de Espera com  informações  sobre o  Programa  de Controle do 
Tabagismo da SMSDC, Orientações sobre  TRATAMENTO DO TABAGISMO da 

USF Gustavo Capanema. 

  
 Grupo de convivência Café da manhã - Relato  de ex- participantes dos grupos 

de tratamento,  sobre suas experiências, com a participação de   usuários  

que frequentam os grupos de TRATAMENTO DO TABAGISMO nos diversos 
momentos  e os que  já  concluíram o tratamento e abandonaram o cigarro,  

para troca de  experiências.  Enfermeiro Michel  , ASB Angela , ASB 

Aparecida.  

 
 

PSF Caracol Dia - 31 de maio – 15:00  

Local : Salão de festa da Associação de Moradores do Caracol. R. Maragogi 190 
Caracol  

Público alvo: população em geral e principalmente tabagista e sua família. 

Encontro sobre o Combate ao Tabagismo. Também ocorre toda quarta-feira 13h e 15h 
o grupo de tabagismo, que costuma reunir tabagista e familiares. 

 

 

USF Heitor dos Prazeres - Dia 31 de maio  



Atividades de Educação em Saúde na Escola Estadual do território abordando Adolescentes  
 

 
PSF Vila do João - Dia 31 de maio  

 

Palestra na tenda sobre os danos causados pelo tabaco com distribuição de panfletos.  
 

USF Alemão - Dia 31 de maio  

 

Atividades: barraca educativa - em frente à Unidade: disponibilização de materiais 
educativos e informações. Convite para participação no Grupo de Tabagismo da 

Unidade; grupo educativo com os idosos (cerca de 20 participantes) para 

multiplicação das informações; panfletagem no território: ACS e adolescentes do RAP 
(Rede de Adolescentes Promotores) da Saúde e captação dos usuários para o grupo. 

 

CMS Esperança - Dia 31 de maio – 9:00  
 

Caminhada contra o tabaco  

Cartazes, montagem da tenda informativa, abordagem do tema nos grupos, 

distribuição de folders e apresentação do filme do ministério da saúde. Objetivo 
principal é entrar na luta contra o fumo. Informando sobre os malefícios que o usuário 

trás para a sua saúde e para os que estão a sua volta 

USF 14 DE JULHO -  Dia 31 de maio  
 

19/05: Entrevistas com os participantes (ínicio de novo grupo). 

24/05: Sala de espera, vídeos educativos, saúde bucal, encontro do 
grupo.Coordenador: Enfª Célia, Enfº Romário. 

 

ESF Vigário Geral - Dia 31 de maio  

 
Mobilização na Comunidade com educação em saúde; Sala de espera; Confecção de 

Cartazes e folders 

 
PSF Zilda Arns - Dia 31 de maio  

 

Cartazes, montagem da tenda informativa, abordagem do tema nos grupos, 
distribuição de folders e apresentação de Vídeos do ministério da saúde.  

Captação de Profissionais Fumantes que queiram aderir ao grupo anti- tabaco. 

Objetivo principal é entrar na luta contra o fumo. Informando sobre os malefícios 

que o fumo trás para a sua saúde e para os que estão a sua volta. 
CMS Rodrigo Roig -  Dia 31 de maio 

 

Montagem de tenda na comunidade para distribuição de folders e panfletos. 
Banner para divulgação do grupo de tabagismo. 

Agenda para inscrição de novos usuários. 

Depoimento de paciente do grupo ex-fumante. 

 
CMS Madre Teresa de Calcutá - Dia 30 de maio  

Ação educativa no grupo do Programa de Controle do Tabagismo da unidade e 

café da manhã com maerial Educativo   
Dia 31/05 - Campanha unidade livre do tabaco- salas de espera com Material 

educativo  Campanha no território com as escolas municipais, associação de 

moradores e Estaleiro EISA. Profissionais da ESF e odontólogos do Programa 
Dente-Escola. 



 

 

PSF Parque Royal -  Dia 31 de maio - 08:30 - 12:00  
 Palestra sobre os malefícios do Tabaco e grupo de tratamento ao fumante 

 

USF Helio Smith - Dia 31 de maio  

Campanha de conscientização sobre o tabagismo com distribuição de panfletos 

educativos e realização de teste de fargerstron 

 
CMS Augusto Boal - Dia 31 de maio  

 

Atividade em sala de espera focando o incentivo ao tratamento anti-tabagismo 
realizando orientações aos usuários dentro da unidade. 

 

Dia 31 de maio - CMS Nova Holanda 
 

Divulgação sobre o tabagismo distribuindo folders confeccionados pelas 

equipes, colocação de cartazes na unidade divulgando o trabalho que vem 

sendo realizado com o objetivo de ampliar o programa, palestra sobre 
prevenção de CA de boca. 

 

Bio Manguinhos Livre do Tabaco - Dia 31 de maio  
 Grupo Especial de Manutenção, homenagens aos abstinentes que completaram  

1 ano sem fumar e os com mais de 6 meses.  

 
CAP 3.2  

 

CMS Professor Antenor Nascentes – 31 de maio 

 Roda de conversa com funcionários da Creche Odetinha e com alunos da Escola 
Municipal João Lyra. 

 

CSF Izabel dos Santos – 31 de maio  
 Atividades na clinica, colocação de folder e rodas de conversa. Enf.Angelica 

 Na Escola Visconde Cairu, será realizado trabalho com os adolescentes no 

auditório sobre tabagismo.   Enf.Silvana 

 Na Escola Rio de Janeiro, será realizada palestra e rodas de conversa com 
adolescentes. Enf.Karla.   

 

CSF Anna Nery 
 Trabalho na Creche Maria Nazaré. 

 

 
CAP 3.3 

 

 

CMS Dr. Nascimento Gurgel - Dia 25 de maio 8:30 as 11:00 
 

 8:30 Preleção sobre o Programa de Tabagismo no CMS - Enfª Maria de Fátima 

 9h Palestra Fumo e prejuízos para a voz/ câncer de laringe - Dr. Daniele Viegas 
 9:30  Palestra Saúde Bucal e Tabagismo - Dr.Simone Vieira  

 Avaliação da cavidade oral dos ex-fumantes - Dentista  Dr. Ricardo 

 10h Palestra Hipertensão e tabagismo - Dr. Ivana Polloni 



 11h Lanche de confraternização - organização Josenilde Cesário. 

 Coord. Enfª. Rejane Braga 

 
CMS Fazenda Botafogo - Dias 23 a 31 de maio  

 Realização de salas de espera e grupos sobre o tema, com a apresentação de 

vídeos e palestras (envolvidos: todas as equipes SF+SB)  
 Dia 31 de maio  Grande Caminhada na Fazenda Botafogo com a participação 

dos alunos da Academia Carioca. Convite aos participantes do grupo de 

tabagismo para estarem na mobilização e darem depoimentos. 

 Atividades na EM Monte Castelo  e na EM Charles Anderson Weaver  
 

POLICLÍNICA CARMELA DUTRA -  Dias 24 a 27 de maio  

 Palestras em Sala de Espera: 
 24/05 – 10:00h - Tema: Conscientização dos Malefícios do Tabaco para a 

Saúde. Palestrante: Enfª Bárbara. 

 25/05 – 10:00h -  Tema: Benefícios para a Saúde com a Cessação de Fumar. 
Palestrante: Enfª Maria Auxiliadora. 

 26/05 – 14:00h -  Tema: Malefícios do Tabaco na Saúde Bucal 

         Palestrante: Odontólogo Leônidas.  

 27/05  - 09:00h - Tema: Malefícios do Fumo na Gravidez e Amamentação 
         Palestrante: Enfª Kátia. 

Eventos nas Escolas: EM Embaixador João Neves da Fontoura,  

EM Professor Alfredo Russel - Rua Aristóteles 485 Rocha Miranda 3373-1030 3372-0231  
 
 

 

  

CMS Alberto Borgerth - Dia 30 de maio  
Panfletagem e orientação nas salas de espera do Prédio Central e do Prédio 

Anexo, sobre o combate ao tabagismo. – Enfa. Simone. 

 

Policlinica Augusto Amaral Peixoto  - Dia 31 de maio  
Atividades: Panfletagem na Unidade.  

 

PAM Cavalcante -  Dia 30 de maio  
09:00h - Abertura com o Grupo de Teatro Saúde Carioca com palestra em 

vários horários. 

Inscrição para o Programa do Tabagismo - Stand Informativo 
  

CMS ENFERMEIRA EDMA VALADÃO Dia 24 a 31 de maio 

 

24/05 - IAPC 
25/05 - Amarelinho 

Atividades: Panfletagem, inscrição de cadastrados no grupo de tabagismo, teste 

com o monoximetro, apresentação de paródia em combate ao tabagismo.  
 

CMS Sylvio Frederico Brauner   

 

Horários Segunda 
(30/05) 

Terça 
(31/05) 

Quarta 
(01/06) 

Quinta 
(02/06) 

Sexta 
(03/06) 



 Manhã   

Oficina com 

adolescente 
 

(Talia e 

Nathalia) 

 

Palestra com a 

Saúde Bucal 
 

( Convidado da 

Odontologia ) 

 
 

 

Cadastramento 
de pacientes 

para o grupo 

 

Oficina com a 

saúde mental e 
nutrição 

(Luara e Ane) 

 

Passeio com o 

grupo de 
tabagismo 

(levar os 

antigos e os 

novos 
participantes 

para o Jardim 

Botânico) 
 

Cadastramento 

de pacientes 
para o grupo 

 

Saúde do 

trabalhador: 
tabagismo 

ativo/ passivo 

 

Fechamento 
Roda de 

debate 

 
 

Cadastramento 

de pacientes 
para o grupo 

Tarde Oficina com 
Adolescente 

(Talia e 

Nathalia) 

 
Cadastramento 

de pacientes 

para o grupo 

Oficina saúde 
mental e 

nutrição 

(Luara e Ane) 

 
Cadastramento 

de pacientes 

para o grupo 

 

CMS Portus Quitanda Tom Jobim - Dia 31 de maio  

 Tenda / teatro / odonto fará a escovaçao, com a distribuição de kits e junto 

com a enfermagem fará um rastreamento das lesões de boca. 

 
 


