
 
                                        Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro 
                                       Secretaria Municipal de Saúde e Defesa CIvil 
                                       Subsecretaria de Promoção, Atenção Primária e Vigilância em Saúde 
                                        Assessoria de Controle do Tabagismo  

 

                 

Eventos Programados na SMSDC pelo   
DIA NACIONAL DE COMBATE AO FUMO – 29 DE AGOSTO 

 

CAP 1.0 – Assessoria de Controle do Tabagismo em parceria com as CAPs:  

Como parte das comemorações do Dia Nacional de Combate ao Fumo, participaremos 

da I Semana do Bebê Carioca, dia 28 de agosto, no Aterro do Flamengo. Na tenda do 

tabagismo, ofereceremos medição de monóxido de carbono e avaliação de lesão de 

boca entre fumantes, panfletagem e orientações sobre como deixar de fumar. É uma 

ótima oportunidade para chamarmos atenção sobre a importância de parar de fumar 

na gestação, devido aos riscos para o feto e também para o bebê durante a 

amamentação, sem falar nos prejuízos do fumo passivo no ambiente familiar. 

 

CAP 2.1 

CF Maria do Socorro - Durante a semana de 29/08 a 02/09: realização de sala 

de espera, com dois eventos por dia, um no período da manhã e outro à tarde. 

CMS João Barros Barreto - 29/08: Distribuição de folders e orientação aos 

pacientes. 

CMS Manoel José Ferreira - 29/08: Realização de sala de espera, esclarecendo, 

tirando dúvidas e divulgando o programa. 

CMS Vila Canoas - 29/08: Realização de caminhada na praia de São Conrado, e 

nessa distribuição de panfletos e orientações. 

CF Cantagalo Pavão Pavãozinho - 29/08: Realização de sala de espera ativa no 

dia, trabalhando com a população já captada para outras ações na unidade. A idéia é 

uma roda de conversa sobre os hábitos e os efeitos deletérios do cigarro em todos os 

grupos de pessoas. 

CMS Píndaro de Carvalho Rodrigues: Divulgação do tema nos diversos grupos: 

29/08 GRUPO DE DOENÇAS CRONICAS E GRUPO DE PLANEJAMENTO FAMILIAR        

30/08 COLETIVA DE GESTANTES                                                                      

31/08 GRUPO DA FELIZ IDADE                                                                                   

01/09 GRUPO DA PUERICULTURA 

- Painel informativo, aproximando as questões femininas como gravidez, 

amamentação e o fumo;                                                                                         

- Colocação de estandartes informativos na entrada da Unidade. 

 



CMS Rodolpho Perissé (Vidigal): Orientações de saúde com relação ao tabagismo 

na própria unidade, nos grupos realizados, como caminhada e planejamento familiar, 

e nas salas de espera. 

ESF Cruzada São Sebastião  - 29/8:  haverá uma barraca na comunidade com 
cartazes, folhetos, divulgação e inscrições para o grupo de tabagismo.  Haverá 

distribuição de folhetos no comercio local e redondezas.                                         

Dia 31: Divulgação do assunto na reuniões de pais e alunos na escolinha Projeto 
melhor amigo.                                                                                                         

Dia 01: haverá um "bailinho" para hipertensos quando se abordará também o 

assunto tabagismo. Durante a semana, o tabagismo fará parte do acolhimento.  

C AP 2.2 

Anexo ao CMS Nicola Albano -  29/08: Salas de atividades: Vídeos, palestras, 

inscrição para os próximos grupos, exposição e informações 

CMS Maria Augusta Estrella - Durante a semana no combate ao tabagismo, estarão 

divulgando o tratamento, distribuindo material educativo, fazendo salas de espera e 

grupos com exibição de filmes alusivos ao evento. 

 

CAP 3.3 

PSF Carmela Dutra - 29/08: - Evento com palestras e cartazes no auditório da 

Escola Municipal Olegário Mariano. Durante esse mês oferecem palestras nas salas de 

aula da  

PSF Carlos Cruz Lima - 29/08 às 14:00 hs: - "Sessão Pipoca" com a 

apresentação do filme “Fumando Espero”, tendo a presença dos ex-participantes do 

grupo do tabagismo, usuários, alunos e profissionais do CIEP Dom Oscar Romero, 

tendo como objetivo intensificar a prevenção e tratamento aos usuários de tabaco. 

           

PSF Enfermeira Edma Valadão - 30/08: na  assossiação de moradores, rua Enora, 

de 13 às 17hs -  “VENHA PARA CÁ, PRA QUE FUMAR?” 

O evento será realizado com o objetivo de:                                                                 

- Captar fumantes ativos que queiram cessar o hábito de fumar;                                

- Esclarecer a população sobre os malefícios da utilização de produtos derivados do 

Tabaco;                                                                                                                                                 

- Orientar os cadastrados sobre o fumo passivo.  

Ações específicas para o tabagismo: 

 
- Depoimentos de ex-fumantes tratado no CMS Enf. Edma Valadão; 

- Entrega de certificado, para os participantes, há mais de 3 (três) meses em 

cessação; 

- Orientações sobre os malefícios do tabagismo; 
- Avaliação e orientação da Saúde Bucal; 

- Avaliação da capacidade pulmonar dos fumantes ativos*; 

- Inscrição para o Programa de cessação do tabagismo do CMS Enf. Edma Valadão; 



 

Ações de promoção e prevenção a saúde da população, entre elas: 

 
- Rastreamento de sintomáticos  respiratórios,  com solicitação de exames e coleta 

 de material   para a baciloscopia; 

- Orientação sobre Planejamento familiar; 
- Orientação DST/AIDS, com distribuição de  preservativos   masculinos  e  femininos, 

além de solicitação de exames de HIV e SÍFILIS; 

- Aferição da PA 

 
CSF Epitácio Soares Reis: Unidade pretende distribuir folheto informativo, convidar 

o grupo de gestantes para ouvir sobre os efeitos do cigarro sobre o feto. A equipe de 

saúde bucal estará orientando sobre os males do tabagismo sobre os dentes, e 

distribuindo material educativo. 

 

CAP 4.0  
 

CMS Cecília Donangelo (Vargem Grande) - 29/8: comemoração da reabertura do 

Programa de Tabagismo, junto a equipe da Promoção em Saúde, com reunião com os 
grupos de manutenção e o novo.  

 

Todas Unidades da área:  equipes de porta de entrada estarão distribuindo 

panfletos.  As equipes de Saúde da Familia também estarão intensificando a 
divulgação na VDs.  

 

 
CAP 5.2  

 

CMS Dr. Mario Vitor de Assis Pacheco – 29/08: 

* Trabalho de sensibilização para profissionais e usuários da unidade. 

* Divulgação do programa para os usuários. 

* Palestra sobre "como parar de fumar" 

* Palestra extra muro: EM Paulo silva e Igreja Católica Nossa senhora do Carmo.  

Mario Rodrigues Cid - 26/08, 9 hs: evento com monoxímetro e   comemoração do 

aniversário da unidade. 

 

CMS Ana Gonzaga - 29/08: tenda em frente ao módulo com distribuição de 

informativos e orientações ANTI-TABACO, avaliações com monoximetro.  
 

CMS Largo do Correia - 29/08: realizará panfletagem no Largo do Correia 

abordando pedestres e carros no semáforo. 

 

CMS Cinco Marias – 29/08: evento para os pacientes fumantes da comunidade 
 

 Humor triste (mostrar com alegria as consequências do cigarro);  

 Caminha com o grupo da terceira idade; 

 
 



CMS Barra de Guaratiba – 30/08: evento com apresentação de slides, presença 

dos pacientes integrantes do nosso Grupo de Tabagismo, depoimento de 

um convidado morador da área ex-tabagista, homenagem aos que já passaram pelo 
Grupo de Tabagismo na unidade. 

 

- Promoção contra o Tabagismo nas escolas da área; 
 

 

PSF Vila São Jorge: Reunião na unidade todos os ex fumante para entrega  dos 

certificados  aqueles que já estão mais de 6 meses sem fumar. Teremos depoimentos 
dos ex fumantes, como forma de sensibilizar as pessoas que irão iniciar o grupo na 

segunda feira dia 05/09.  Exposições de cartazes sobre tabagismo e fatores de risco 

para desenvolvimento de câncer de boca e outros tipos.  Passeata pela comunidade 
com o grupo , distribuição de panfletos. 

 

Clínica da Família Dr. Dalmir de Abreu Salgado - 30/08: Medição de monóxido 
de carbono dos pacientes interessados, captação para o próximo grupo de tratamento  

dia 2/09.  Foco nos pacientes que estão da porta de entrada da unidade. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 


