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1. RESUMO 

A Política Nacional  de Atenção Básica define a Atenção Básica como um

conjunto de ações que, desenvolvidas no âmbito individual e coletivo, abrangem,

entre  outros,  a  promoção  de  saúde.  A  educação  em  saúde  engloba  diversos

saberes,  populares  e  científicos,  os  quais  promovem  a  autonomia  dos  sujeitos

envolvidos, tornando-os ativos e transformadores do meio social em que vivem. Foi

proposta  a  realização  de  uma  roda  de  conversa  com  adolescentes  sobre  a

associação entre  tabagismo e  HIV,  propondo uma discussão acerca dos temas,

questionando  “Tabagismo e HIV/AIDS. Você sabe o que eles têm em comum?” A

população alvo serão adolescentes de 12 a 15 anos pertencentes a uma ONG local,

chamada “Alvorada Associação Amigos da Boa Vontade”, e será desenvolvida por

estudantes do curso de Medicina da UNAERP, através da disciplina de Atenção

Básica, com apoio das agentes comunitárias de saúde da UBS Vila Abranches, sob

orientação e supervisão docente. Trata-se de um relato de experiência com o intuito

de oferecer um espaço em que os participantes possam receber as informações e

esclarecimento de dúvidas sobre os temas.  A partir  da roda, é desenvolvido um

trabalho contínuo e resolutivo no eixo da promoção da saúde, permitindo a atuação

efetiva  dos  participantes  no  processo  educativo  sem  considerá-los  meros

receptores, nos quais se depositam conhecimentos e informações. Estudos apontam

uma  grande  prevalência  de  tabagismo  entre  pessoas  infectadas  pelo  HIV,

relacionando desta forma dois grandes problemas de saúde pública. Entretanto, a

maior característica que colocam as duas doenças no mesmo grupo é o fato de que

são ambas causas de morte evitáveis e preveníveis.

2. INTRODUÇÃO 

A Política Nacional  de Atenção Básica define a Atenção Básica como um

conjunto de ações que, desenvolvidas no âmbito individual e coletivo, abrangem,

entre  outros,  a  promoção  de  saúde.  Essa  promoção,  ainda  segundo  a  Política

Nacional, deve visar também a redução de danos que comprometam a possibilidade

do  indivíduo  viver  de  modo  saudável.  A  educação  em  saúde  engloba  diversos

saberes,  populares  e  científicos,  os  quais  promovem  a  autonomia  dos  sujeitos

envolvidos, tornando-os ativos e transformadores do meio social em que vivem.

Segundo  a  World  Health  Organization  (WHO  -  Organização  Mundial  de

Saúde) o uso do tabaco é uma epidemia e um dos maiores problemas de saúde



pública enfrentados atualmente.  O uso do tabaco resulta em mortes prematuras,

aumento do custo da saúde pública e atrapalha o desenvolvimento econômico da

população, além do impacto causado na saúde do usuário e na família do fumante.

Por isso, a WHO organiza anualmente a Convenção das Diretrizes no Controle do

Tabaco (WHO FCTC), que elaborou, em 2008, políticas chaves para o controle da

epidemia  do  tabaco  que  deveriam  ser  cumpridas  a  nível  mundial  e  envolvem,

principalmente, políticas de prevenção e orientação à população sobre os perigos do

tabaco.

O HIV é uma doença sem cura responsável por mais de 34 milhões de mortes

desde  seu  surgimento,  e  cerca  de  1,5  milhões  de  mortes  de  causas  indiretas

relacionadas. Sua grande incidência está relacionada principalmente à exposição à

fatores de risco. O Boletim Epidemiológico–Aids e DST de 2014 do Ministério da

Saúde aponta o surgimento na região sudeste de 17 mil novos casos de AIDS nos

últimos 5 anos. A região sudeste concentra também 54% de todos os casos de AIDS

já registrados no país e responde por 61,8% dos óbitos pela doença.

Estudos  apontam  uma  grande  prevalência  de  tabagismo  entre  pessoas

infectadas pelo HIV, relacionando desta forma dois grandes problemas de saúde

pública. Entretanto, a maior característica que colocam as duas doenças no mesmo

grupo é o fato de que são ambas causas de morte evitáveis e preveníveis. 

3. OBJETIVOS 

Foi proposta a realização de uma roda de conversa com adolescentes sobre a

associação entre tabagismo e HIV.  Trata-se de um relato de experiência com o

intuito  de  oferecer  um  espaço  em  que  os  participantes  possam  receber  as

informações  e  esclarecimento  de  dúvidas  sobre  os  temas.  A  partir  da  roda,  é

desenvolvido  um trabalho contínuo e resolutivo  no eixo  da promoção da saúde,

permitindo  a  atuação  efetiva  dos  participantes  no  processo  educativo  sem

considerá-los  meros  receptores,  nos  quais  se  depositam  conhecimentos  e

informações.

4. METODOLOGIA 

A  ideia  inicial  é  propor  uma  discussão  acerca  dos  temas  questionando

“Tabagismo e HIV/AIDS. Você sabe o que eles têm em comum?”. A população alvo

serão adolescentes de 12 a 15 anos pertencentes a ONG “Alvorada Associação



Amigos da Boa Vontade” e será desenvolvido por estudantes da 5ª etapa do curso

de Medicina da UNAERP, através da disciplina de Atenção Básica, com apoio das

agentes  comunitárias  de  saúde  da   UBS  Vila  Abranches,  sob  orientação  e

supervisão docente. 

5. DESENVOLVIMENTO 

A  realização  do  projeto  será  no  segundo  semestre  de  2015,  no  período

vespertino, num espaço disponibilizado pela ONG “Alvorada Associação Amigos da

Boa Vontade”.

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

A proposta do projeto teve uma boa recepção entre as agentes comunitárias

da UBS Vila Abranches, que apontaram ser uma atividade necessária e de grande

importância para a comunidade local, que carece de informações sobre o assunto.
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