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Resumo  
Introdução: O tabagismo é o principal fator de risco para as doenças cardiovasculares. A 
Organização Mundial da Saúde, catalogou o tabagismo como uma desordem mental e de 
comportamento em razão da síndrome da dependência à nicotina. A alta prevalência mundial 
tem incentivado ações diferenciadas, especialmente aquelas relativas ao tratamento dos 
fumantes que precisam de intervenções eficazes para alcançar a cessação do hábito de fumar. 
Acredita-se que um trabalho interprofissional visando a promoção e a prevenção da saúde 
pode contribuir para a interrupção do tabagismo. Objetivos: Trata-se de um relato de 
experiência sobre projeto interprofissional de educação em saúde desenvolvido na UAPS São 
Pedro, envolvendo usuários interessados em parar de fumar. Metodologia: As reuniões são 
realizadas de acordo com a metodologia do Ministério da Saúde, com material específico para 
cada sessão que é conduzida por um profissional, abordando os diferentes aspectos do 
abandono do tabagismo, e permitindo um espaço de troca de experiências. Resultados: A 
discussão de dúvidas e ansiedade relativas ao processo de abandono do tabagismo tem 
proporcionado um maior acesso à informação e contribuído no processo de recuperação dos 
pacientes, bem como no processo de prevenção e promoção da saúde. A partir de avaliações 
feitas com os usuários, observou-se o interesse destes em continuar participando. Os 
resultados esperados são a melhora da qualidade de vida e o abandono do uso do tabaco. 
Conclusão: o trabalho interprofissional permite uma articulação entre os diferentes saberes, 
contribuindo para a qualidade do atendimento e promoção da saúde, uma vez que todos os 
fatores que afetam o processo do abandono do tabagismo são levados em consideração. 
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