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RESUMO 

 

Considerando o intercâmbio que ocorre entre comunicação e saúde, no âmbito das 

políticas públicas de saúde, este estudo aborda as mensagens propagadas de três 

cartazes das campanhas de prevenção do tabagismo na gravidez do Ministério da 

Saúde. O objetivo da pesquisa foi: analisar a implicação do modelo explicativo 

popular e o do profissional de saúde acerca das mensagens propagadas de três 

cartazes das campanhas de prevenção do tabagismo na gravidez do Ministério da 

Saúde no cuidar à saúde materno-infantil. Trata-se de um estudo descritivo, 

exploratório, de natureza qualitativa. Os sujeitos foram seis profissionais de saúde 

que atuam diretamente no atendimento ao ciclo gravídico-puerperal e seis gestantes 

acima de 18 anos de idade e do 10, 20 e 30 trimestre de gestação. O cenário foi o 

Hospital Maternidade Alexander Fleming. Para cada um dos grupos dos informantes, 

foram aplicadas três questões condutoras durante a entrevista individual. Como 

resultados, obtiveram-se os modelos explicativos popular e profissional divergentes 

no tocante à compreensão da arte gráfica do primeiro cartaz para agir em função da 

prevenção do tabagismo na gestação. Concluiu-se que a relação saúde-

comunicação é fundamental na política de promoção da saúde, na qual a 

comunicação é uma interação entre os sujeitos iguais e que o campo de sua prática 

se dão no nível das relações sociais. 

 

Palavras-chaves: Tabagismo, Gravidez, Educação em Saúde, Comunicação 
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ABSTRACT 

 

Considering the exchange that occurs between communication and health in the 

context of public health policies this study addresses the messages propagated three 

posters of campaigns to prevent smoking in pregnancy the Ministry of Health The 

aim of the research was: to analyze the implication of explanatory model of the 

popular and health professional about the messages propagated three posters of 

campaigns to prevent smoking in pregnancy from the Ministry of health care in the 

maternal and child health. This is a descriptive exploratory study qualitative in nature. 

The subjects were six health professionals who work directly in the care of pregnancy 

and childbirth and six women above 18 years of age and 10, 20 and 30 trimesters. 

The setting was the Maternity Hospital Alexander Fleming. For each group of 

informants were applied three conducting questions during the interview. As a result, 

we obtained the popular and professional explanatory models differ regarding the 

understanding of graphic art poster for the first act on the prevention of smoking in 

pregnancy. It was concluded that the relationship between health-communication is 

essential in health promotion policy, in which communication is an interaction among 

individuals equal and that the field of their practice to give the level of social relations. 

 

Keywords: Smoking, Pregnancy, Health education, Communication 
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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

 O presente estudo teve início em minha trajetória acadêmica a partir das 

experiências de monitoria, primeiramente, na disciplina Enfermagem em Saúde 

Coletiva I e posteriormente, na disciplina de Fisiologia, na qual respectivamente, tive 

a oportunidade de trabalhar com a educação em saúde, integrando conhecimentos 

no campo da comunicação, educação e saúde voltada para a promoção da saúde e 

prevenção de doenças, além de ter participado de uma pesquisa laboratorial sobre o 

efeito da nicotina em camundongos gestantes e sua prole.  

 A partir do momento que me debrucei sobre o assunto, compreendi com mais 

clareza a importância da discussão sobre a relação entre comunicação e saúde, 

utilizando-se de diferentes métodos que facilitem a comunicação entre profissional e 

usuário dos serviços de saúde no processo saúde-doença. 

 Nos dias de hoje, a saúde constitui-se em um tema que está presente em 

vários veículos de comunicação e fundamenta as ações em diversos ambientes: de 

trabalho, de lazer e de educação. A ordem é viver mais, melhor e com mais saúde. 

No entanto, apesar do aumento e do acesso às informações, o cliente/usuário dos 

serviços de saúde continua ainda muito impotente na relação que estabelece com os 

profissionais da área. Isto porque, na maior parte do tempo, a prática dos 

profissionais não tem sido de fortalecimento desta relação, ao contrário, ela tem 

consistido em ministrar, especialmente para indivíduos, coletividades, grupos de 

pacientes, prescrições comportamentais enunciadas por imperativos: não fume, não 

transe sem camisinha, use cinto de segurança, não coma em excesso (LEFÉVRE, 

2004). 

 Desde a metade dos anos 80, surgiu grande demanda de debates em torno 

do binômio saúde-comunicação e no final desta mesma década, essa relação foi 
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visivelmente trabalhada por eventos ocorridos em todos os recantos nacionais, 

desde seminários, textos em jornais, artigos, movimentos de instituições até os 

relatórios das Conferências Nacionais de Saúde (PITTA, 1995). 

 A comunicação significa a coparticipação dos sujeitos no ato de pensar e que 

o objeto de conhecimento não pode se constituir no termo exclusivo do pensamento, 

mas, de fato, é seu mediador, de modo que o conhecimento é construído por meio 

das relações entre os seres humanos e o mundo em que as pessoas criam 

conhecimento juntas, transformando e humanizando o mundo (LIMA, 2011). Na 

relação saúde-comunicação, uma das práticas de saúde que se destaca é a 

educação em saúde, na qual a população deve ser informada quanto à necessidade 

de acesso aos mecanismos determinantes que favoreçam estados ideais de saúde, 

sendo os meios de comunicação potentes veículos na efetivação desse propósito. 

Para Freire (2006, p.14): 

 

A educação em saúde se insere no contexto da promoção à saúde, quando 
se trabalha com a estratégia de ação do desenvolvimento das habilidades 
pessoais, entendida como a ação que pode e deve ser muito mais do que 
um processo de treinamento ou domesticação; um processo que nasce da 
observação e da reflexão e culmina na ação transformadora.  

  

 A educação em saúde pode ser concebida como o campo de práticas que se 

dão no nível das relações sociais (L’ABBATE, 1994) e os meios de comunicação de 

massa e as interações cotidianas são as formas de ligação entre a população e os 

serviços de saúde (VASCONCELOS, 1999). Enfatizando essa perspectiva, vídeos, 

folhetos, panfletos, cartilhas são valiosos instrumentos no campo da educação em 

saúde pelo caráter informativo dos mesmos. 

 O conceito de “massa” nasce das elites conservadores, que se assuntam o 

notável adensamento urbano e se recusam a chamar de classe social esses 

grandes contingentes populacionais. A massa configura-se como uma estrutura 

social padronizada e homogeneizada (BRASIL, 2008, p.45).  E, é na educação em 

saúde que a comunicação de massa se afirma como elemento essencial para 

promoção à saúde, ao funcionar como uma área estratégica para interação e troca 



16 

 

de informações entre as instituições, comunidades e indivíduos. E, no Brasil, o 

processo de intervenção social sempre privilegiou o modelo “campanhista”, que 

aposta na comunicação como instrumento para modificar comportamentos e hábitos 

considerados prejudiciais ao indivíduo e à comunidade (BRASIL, 2007). 

 Todavia, informar e promover comportamentos saudáveis são uma coisa, 

alcançar a mudança efetiva destes comportamentos é outra, geralmente bem mais 

complexa. Certamente é preciso levar em consideração esse aspecto quando são 

planejadas as ações de promoção e proteção à saúde. Até que ponto as campanhas 

publicitárias de utilidade pública gera mudanças de hábitos na população? Os 

significativos recursos financeiros destinados a tais campanhas não trariam melhor 

retorno, se aplicados em programas educativos e sociais?  

 Entre as diversas ações de combate ao tabagismo, a campanha publicitária 

veiculada em cartazes, outdoors, rádio e televisão, encontra um espaço cativo. Ela se 

apresenta como um instrumento estratégico para informar e promover hábitos e 

comportamentos saudáveis, medidas fundamentais no contexto da prevenção do 

tabagismo na gravidez. 

 Diante do exposto, esta pesquisa tem como objeto de estudo – O modelo 

explicativo popular e o do profissional de saúde das mensagens dos cartazes 

utilizados nas campanhas de prevenção do tabagismo na gravidez do Ministério da 

Saúde (MS). Baseada nestas reflexões considerou-se como fundamental ao 

direcionamento do estudo as seguintes questões norteadoras: 

 

• Como as gestantes e os profissionais de saúde compreendem as mensagens 

dos cartazes utilizados nas campanhas de prevenção do tabagismo na 

gravidez do Ministério da Saúde? 

 

• Qual a implicação dessa compreensão para o cuidar à saúde materno-

infantil? 

 

 O estudo tem por objetivo geral analisar a implicação do modelo explicativo 

popular e o do profissional de saúde acerca das mensagens propagadas de três 

cartazes das campanhas de prevenção do tabagismo na gravidez do Ministério da 
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Saúde no cuidar à saúde materno-infantil e em específico busca-se: (a) 

compreender o modelo explicativo popular e o do profissional de saúde acerca das 

mensagens propagadas de três cartazes das campanhas de prevenção do 

tabagismo na gravidez do Ministério da Saúde e (b) discutir o modelo explicativo 

popular e o do profissional de saúde acerca das mensagens propagadas de três 

cartazes das campanhas de prevenção do tabagismo na gravidez do Ministério da 

Saúde e suas implicações para o cuidar à saúde materno-infantil. 

 O estudo justifica-se por ter um caráter inovador para a prática no campo da 

saúde e por ter relevância social, acreditando estar ajudando as gestantes 

brasileiras na redução de diversos prejuízos ocasionados pelo tabagismo à sua 

saúde e de seu bebê. 

As estratégias de comunicação utilizadas pelo Ministério da Saúde no 

enfrentamento do tabagismo começaram a ter um tratamento mais efetivo, com o 

tema "Viver bem é viver com saúde. Fique longe do cigarro", na qual o Instituto 

Nacional de Câncer (INCA), com o apoio do Ministério da Saúde, lançou campanhas 

para lembrar o Dia Nacional de Combate ao Fumo, comemorado em 29 de agosto e 

criado em 1986 pela Lei Federal nº. 7.488 e cuja meta é reforçar as ações nacionais 

de sensibilização e mobilização da população brasileira para os danos sociais, 

políticos, econômicos e ambientais causados pelo tabaco.   

Compreendendo melhor o modelo explicativo popular e o do profissional de 

saúde acerca das mensagens propagadas pelos cartazes das campanhas de 

prevenção do tabagismo na gravidez do Ministério da Saúde, é possível 

contextualizar as estratégias comunicativas fundamentais para o combate do 

tabagismo na população feminina e melhorar ações no cuidado à saúde materno-

infantil. 

 O presente estudo está inserido na Linha de Pesquisa — Cuidado em 

Enfermagem e no Núcleo de Pesquisa e Extensão em Saúde Integral da Mulher, 

Criança, Adolescente e Coletiva (NPE-SIMCAC) na Área da Saúde Coletiva, do 

Departamento de Enfermagem Materno-Infantil e Psiquiátrico da Universidade Federal 

do Fluminense, na linha de pesquisa “Sexualidade e Gênero no diálogo com a saúde 

coletiva: A análise do discurso dos materiais educativos e das campanhas preventivas 

do Ministério da Saúde”, cuja coordenação se encontra a docente Ms. Cristina Portela 

da Mota. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 
 
2.1. O tabagismo e a gravidez 

  

 O tabagismo foi introduzido na sociedade moderna com a chegada da 

Revolução Industrial e teve seu ápice com o fim das grandes guerras. No Brasil, o 

hábito de fumar surgiu, inicialmente, entre os homens após a década de 50 e tornou-

se comum entre as mulheres. 

 A inserção da mulher na sociedade moderna, nas últimas décadas, tem 

trazido avanços no sentido de torná-la mais feliz com seu papel e conquistas, mas 

alguns custos são resultantes desse avanço. O uso de cigarros é um deles, e tem 

sido manipulado como símbolo de emancipação social da mulher, conforme aponta 

o trecho abaixo que faz parte dos documentos de companhias de tabaco 

depositados em litígio nos Estados Unidos: 

 

 

“As mulheres estão adotando papéis mais dominantes na sociedade; elas 
têm aumentado o poder de consumo; elas vivem mais do que os homens. E 
de acordo com o que um recente relatório oficial mostrou, mulheres 
parecem ser menos influenciadas por campanhas contra o tabagismo do 
que os homens. Tudo isso faz das mulheres um alvo de primeira. Dessa 
forma, apesar das dúvidas anteriores, podemos deixar de considerar agora 
um ataque mais definido sobre esse importante segmento de mercado 
representado por fumantes do sexo feminino?” (TOBACCO REPORT, 
1982). 

 

 

 O tabaco é obtido a partir de duas espécies vegetais, a Nicotiana tabacum e 

a Nicotiana rustica, nativas dos Andes peruanos e equatorianos. Essas plantas 

foram descobertas há aproximadamente 18.000 anos, época em que populações 

asiáticas migraram para a América (MUSK, DE KLERK, 2003 apud BALBANI; 
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MONTOVANI, 2005, p.821).1 

 Balbani e Montovani (2005, p.821) afirmam que: 

 

 

A nicotina é o componente ativo mais importante do tabaco, é uma amina 
terciária volátil. Logo após ser tragada, a nicotina rapidamente atinge o 
cérebro, em cerca de 10 segundos. Tem meia-vida de aproximadamente 2 
horas e tem sua maior parte sendo metabolizada pelo fígado. 

 

 

 E, ainda, Marsh (l985) realizou uma excelente revisão sobre os componentes 

do fumo de tabaco e seu mecanismo de ação, os quais estão sumarizados abaixo: 

- Nicotina: um alcalóide. É o componente ativo do fumo de tabaco. Age sobre os 

gânglios simpáticos e na medula da suprarrenal, causando uma liberação de 

acetilcolina, epinefrina e norepinefrina. Estas catecolaminas agem sobre o coração, 

causando um aumento da frequência cardíaca, na agregação plaquetária e nos 

fatores de coagulação. Um dos efeitos mais importantes é a vasoconstrição dos 

vasos uterinos, reduzindo-se assim a perfusão do espaço interviloso, com a 

consequente redução da disponibilidade de oxigênio para o feto. 

- Monóxido de carbono (CO): Tem a capacidade de ligar-se à hemoglobina mais 

facilmente que o oxigênio, deslocando assim o oxigênio da oxihemoglobina e 

privando o sangue da sua capacidade de transporte de oxigênio. É um dos principais 

suspeitos de ser responsável pelo efeito de diminuição do peso fetal. 

- Cianato e tiocianato: Podem causar uma baixa dos níveis séricos de B12 devido à 

conversão da cobalamina em cianocobalamina. 

- Anidrase carbônica: Age nas células vermelhas como uma poderosa enzima que 

cataliza a reação CO2 + H2O (H2CO3). Os íons de cianato e de tiocianato, além do CO, 

inibem esta enzima. A importância deste achado é que no feto exposto ao fumo 

materno, o sistema respiratório celular é afetado e a hipóxia tissular e acidose 

resultantes podem afetar o crescimento fetal. 

 O tabagismo feminino traz uma nova preocupação para o campo da saúde 

pública, cujos dados epidemiológicos sob a ótica da leitura sociológica identificam 

três tendências: a pauperização, a juvenilização e a feminização. 

                                                           
1
 Musk AW, De Klerk NH. History of tobacco and health. Respirology 2003; 8: 286-90. 
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 Um estudo realizado entre escolares de 12 capitais brasileiras, nos anos de 

2002 e 2003, registrou uma prevalência de experimentação variando de 36 a 58% 

no sexo masculino e de 31 a 55% no sexo feminino, entre as cidades. E com o 

mesmo estudo brasileiro, a prevalência de escolares fumantes atuais variou de 11 a 

27% no sexo masculino e 9 a 24% no feminino. A tendência de aumento do 

tabagismo nas mulheres jovens, que ocorre no Brasil e no mundo, é bastante grave, 

pois além da exposição pessoal da mulher aos malefícios do cigarro, existe também 

a vulnerabilidade do feto aos danos do fumo durante a gestação. Além do período 

gestacional, as mães convivem intensamente com as crianças até a adolescência, 

transformando-os em fumantes passivos e levando-os a encarar o ato de fumar 

como um comportamento social normal (BRASIL, 2006). 

 A gestante que fuma apresenta mais complicações durante o parto e têm o 

dobro de chances de ter um bebê de menor peso e menor comprimento, 

comparando-se com a grávida que não fuma. Tais agravos são devidos, 

principalmente, aos efeitos do monóxido de carbono e da nicotina exercidos sobre o 

feto, após a absorção pelo organismo materno. 

 Lambers e Clark (1996, p. 117) referem que: 

 

 

O fumo na gravidez é responsável por 20% dos casos de fetos com baixo 
peso ao nascer, 8% dos partos prematuros e 5% de todas as mortes 
perinatais. O tabagismo na gestação pode contribuir para a síndrome da 
morte súbita do bebê, além de causar importantes alterações no 
desenvolvimento do sistema nervoso fetal. 
  

  

 

 Um único cigarro fumado por uma gestante é capaz de acelerar, em poucos 

minutos, os batimentos cardíacos do feto, devido ao efeito da nicotina sobre o seu 

aparelho cardiovascular. Assim, é fácil imaginar a extensão dos danos causados ao 

feto, com o uso regular de cigarros pela gestante. Os riscos para a gravidez, o parto 

e a criança não decorrem somente do hábito de fumar da mãe. Quando a gestante é 

obrigada a viver em ambiente poluído pela fumaça do cigarro ela absorve as 

substâncias tóxicas da fumaça, que pelo sangue passa para o feto. Quando a mãe 

fuma durante a amamentação, a nicotina passa pelo leite e é absorvida pela criança. 
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 Brown et al (1988) mostraram num estudo efetuado por ultrassom, que 

calcificações extensas de grau III ocorrem significativamente com mais frequência 

em placentas de gestantes fumantes do que em não-fumantes e que esta diferença 

poderia afetar o crescimento fetal. 

 A insuficiência uteroplacentária tem sido indicada como o principal 

mecanismo responsável pelo retardo do crescimento fetal nas gestantes fumantes. A 

nicotina causa vasoconstricção dos vasos do útero e da placenta, reduzindo o fluxo 

sanguíneo e a oferta de oxigênio e nutrientes para o feto. Cutler et al (1996) afirmam 

que a exposição pré e perinatal à nicotina tem sido relacionada a alterações da 

cognição.  

 A nicotina provoca alterações súbitas e momentâneas no aparelho 

cardiovascular da gestante, com elevação da frequência cardíaca e das pressões 

arteriais sistólicas e diastólicas. Essas mudanças são dose-dependentes e parecem 

não provocar repercussão clínica significativa materno-fetal (NEWNHAM; 

PATTERSON; JAMES; REID, 1990). 

 Gilliland et al (2001) mostraram que a exposição fetal  aos compostos do 

tabaco compromete o crescimento dos pulmões e leva à redução das pequenas vias 

aéreas, implicando em alterações funcionais respiratórias na infância, que persistem 

ao longo da vida. O uso de substâncias nocivas à saúde no período gravídico-

puerperal, como drogas lícitas e ilícitas, deve ser investigado e desestimulado, pois 

crescimento fetal restrito, aborto, parto prematuro e deficiências cognitivas no 

concepto, podem estar associados ao uso e abuso dessas substâncias (PASSINI 

JÚNIOR, 2005; AVERSI-FERREIRA, 2006). 

 A gestação é um momento de muita felicidade para a mulher e não deve ser 

tratada como doença, embora a gestante possa sentir alguns incômodos. A vida da 

mulher passará por uma grande transformação que começa com o seu corpo. A 

grávida manifesta uma grande preocupação com a saúde do bebê e com a 

gestação. Desta forma, a grávida precisa manter hábitos saudáveis durante toda a 

gestação que certamente irão interferir em seu bem-estar e no do feto e a grávida 

tabagista não foge à regra em relação a essa preocupação. Esse é um momento de 

contato muito importante, onde a gestante deve ser motivada a parar de fumar, visto 

que os ganhos relacionados à sua própria saúde e a do feto são extraordinários. 
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2.2. Saúde, Educação e Comunicação: Perspectivas e Desafios no Cuidado à 

Saúde Materno-infantil 

 

  

A saúde materno-infantil tem sido tema de grande interesse e discussão, 

tanto nos meios acadêmicos quanto na mídia em geral. Observa-se que a gravidez e 

a maternidade, por exemplo, com seus aspectos biológicos do ciclo natural da vida 

da mulher, trazem consigo momentos distintos e especiais, expondo a mulher e o 

bebê a riscos e agravos de saúde extremamente peculiares. Afora a questão 

puramente biológica, a situação socioeconômica e cultural em que estes momentos 

acontecem promove diferenciais importantes, que vão desde o conhecimento das 

mudanças naturais do corpo até as condições de atendimento de saúde. 

Nas últimas décadas, o papel da mulher tem mudado muito com uma grande 

inserção no processo produtivo. O aumento da participação feminina na força de 

trabalho e como chefe de família reflete-se também nas mudanças de 

comportamento, tanto a nível de gênero como de cidadania geral e organização 

política, através de movimentos específicos de mulheres (AQUINO et al., 1991). E 

como consequência de sua crescente independência e maior participação no 

mercado de trabalho, o processo de exposição da mulher a ambientes “fora do lar”, 

propicia a aquisição de comportamentos de risco, que eram mais frequentes na 

população masculina, como fumar e beber. As mulheres ficaram assim mais 

expostas também ao estresse e outros riscos associados às doenças crônicas, bem 

como a acidentes e outros tipos de violência (BRASIL, 2000). 

Associado a uma falsa imagem de independência, o tabagismo incorporou-se 

ao cotidiano feminino, trazendo consigo um agressor velado ao quadro já complexo 

da saúde da mulher. Mesmo as mulheres não fumantes encontram-se expostas, 

involuntariamente, aos malefícios associados ao fumo, inalando fumaça de cigarros 

em locais públicos, de trabalho ou dentro de sua própria casa. 

 Rosemberg (2002, p.34) menciona que: 

 

 
Apresentando-se como um novo e promissor mercado para a indústria do 
tabaco, a mulher tornou-se um dos alvos prediletos de publicidade das 
produtoras de cigarros, que o divulgam como símbolo de emancipação e 
independência. Produtos desenhados especificamente para as mulheres, 
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como cigarros com sabores e embalagens diferenciadas associam o 
tabagismo ao desejo universal das mulheres em serem atraentes e 
sedutoras. Tais produtos estão sendo hoje direcionados às mulheres dos 
países em desenvolvimento. 

  

 

 Com base na análise dos materiais das campanhas contra o tabagismo na 

gestação, tais como: folhetos, cartazes e propagandas vinculadas nos meios de 

comunicação, atualmente, percebe-se a ampliação dos esforços objetivando 

sensibilizar as pessoas para o problema e, em especial, chamar a atenção para a 

prevenção dos agravos a saúde materna e fetal. 

 Através de estudos e pesquisas, a utilização dos materiais educativos em prol 

da saúde é muito grande. A comunicação, entendida a partir da universalidade, é um 

direito e como direito merece ser bem aproveitado e realizado, fazendo, portanto, 

uma maior utilização de estudos e pesquisas para elaborar conteúdos 

comunicativos. 

 Villa (2006, p. 47) salienta que:  
 
 

 

 

O educar na prática da saúde não se limita à absorção passiva de 
informações padronizadas, mas à possibilidade de libertação do espaço e 
do tempo presentes, de fazer relações mentais diferentes, imaginar, fazer 
planos, transformar, tomar posse do próprio fazer/saber. 
 

 

 

 Neste sentido, não é a educação sistemática que molda a sociedade, mas ao 

contrário, a sociedade é que, segundo sua estrutura particular, conforma a educação 

de acordo com sua necessidade e seu interesse (LIMA, 2011). Entretanto, se pode 

tomar como verdadeira e linear a suposição de que mais informação é igual a mais 

autonomia, uma vez que, os sujeitos estão imersos em uma complexa rede de 

relações sociais e seus comportamentos e suas práticas cotidianas não são guiados 

por uma única racionalidade. 

 A consideração de fatores subjetivos, bem como a incorporação de variáveis 

externas, por meio do reconhecimento do contexto sociocultural possibilita 

compreender melhor a lacuna entre conhecimento-informação e uso, prática ou 

adoção. 

 Segundo Vargas e Siqueira (1999, p.69), 
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A produção de materiais educativos deve estar pautada na premissa de um 
receptor ativo, uma vez que, ao receber uma mensagem o indivíduo irá 
interpretar e ressignificar o seu conteúdo de acordo com seu lugar na 
sociedade. 

   
 

 Pesquisas antropológicas demonstram, por exemplo, como o artifício visual é 

um poderoso veículo de comunicação sobre valores sociais, morais e étnicos, 

constituindo um código socialmente aceito e compreendido. Somente se os cartazes 

estiverem totalmente integrados ao imaginário social é que atingirão sua finalidade, 

veiculando, por símbolos e signos, as mensagens que se quer passar para os 

grupos receptores. A imagem no cartaz, além do estímulo, assume significados 

culturais. Pensando esses significados relacionados com o cuidado em saúde 

individual e coletiva, há que se ponderar acerca de diversas questões, destacando-

se, merecidamente, o comportamento humano como produto da mensagem 

veiculada (KLEINMAN, 1988; CORIN et al., 1990). 

 Estudos dos movimentos populares no Brasil mostram, acima de tudo, que o 

envolvimento dos comunitários passa, essencialmente, pelo elemento de 

conscientização. A formação de uma consciência popular, por meio desse elemento 

de conscientização, se dá no plano da organização de base, pela realização de 

assembléias nos bairros; onde os moradores, organizados em clubes de mães e 

associações de moradores, produzem novos padrões e valores, estruturando uma 

consciência crítica.   

Um dos destaques desses movimentos populares foi a participação da mulher 

em outras instâncias; além de clube de mães, como indutoras de lutas, envolvidas 

com os problemas do bairro e suas carências, que contribuiu para a mobilização 

popular no Brasil e fez com que a ela saísse do isolamento e da condição exclusiva 

de dona de casa e tomassem a frente dos conselhos de saúde a partir da década de 

70, e a transformou na verdadeira articuladora dos movimentos em defesa da saúde 

(JACOBI, 1989). 

 Considerando a interface entre saúde, educação e comunicação, percebe-se 

que, historicamente, os materiais educativos, as ações pedagógicas e as 

intervenções no âmbito da saúde – seja na elaboração ou transmissão das 
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informações ou mensagens – são um reflexo da concepção do processo 

saúde/doença adotada. 
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3. CAMINHO METODOLÓGICO 

 

A partir do apresentado, e pela necessidade de adequar o objeto de estudo e 

os objetivos à abordagem metodológica, trata-se de um estudo descritivo, 

exploratório de natureza qualitativa, que adotou a visão sociocultural da 

comunicação visual e escrita dos cartazes utilizados nas campanhas de prevenção 

ao tabagismo na gravidez do Ministério da Saúde.  

Segundo Minayo (2002, p. 21) a abordagem qualitativa é a pesquisa que: 

  

Responde a questões muito particulares. Ela se preocupa, nas ciências 
sociais, com o nível de realidade que não pode ser quantificado. Ou seja, 
ela trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, 
valores, atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das 
relações, dos processos e fenômenos que não podem ser reduzidos à 
operacionalização de variáveis. 

  

 E, ainda Gody (1995, p. 58) ressalta que: 

  

A pesquisa qualitativa não preocupa em enumerar e/ou medir os eventos 
estudados, nem emprega instrumental estatístico na análise dos dados, 
envolve a obtenção de dados descritivos sobre pessoas, lugares e 
processos interativos pelo contato direto do pesquisador com a situação 
estudada, procurando compreender os fenômenos segundo a perspectiva 
dos sujeitos, ou seja, dos participantes da situação em estudo.  

 

Quanto à natureza descritiva do estudo pode-se elucidar que a pesquisa 

descritiva pode ser assim definida de acordo com Gil (2002, p.46): ”as pesquisas 

descritivas têm como objetivo primordial a descrição das características de 
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determinada população ou fenômeno ou, então, o estabelecimento de relações entre 

variáveis”.  

Cervo e Bervian (1996, p. 49) afirmam que a pesquisa descritiva observa, 

analisa e correlaciona fatos ou fenômenos (variáveis) sem manipulá-los. Tal tipo de 

pesquisa busca desvendar, com a exatidão plausível a constância com que um 

determinado fenômeno incide e sua analogia com os outros, seu caráter e 

peculiaridades. 

Os sujeitos foram seis profissionais de saúde que atuam diretamente no 

atendimento ao ciclo gravídico-puerperal e seis gestantes acima de 18 anos de 

idade e do 10, 20 e 30 trimestre de gestação. Os critérios de inclusão foram para os 

profissionais de saúde estarem atuando diretamente no atendimento ao ciclo 

gravídico-puerperal e que expressaram um enorme desejo de participar da pesquisa 

e, ainda assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido. Já para as 

gestantes: estarem na faixa etária acima de 18 anos de idade, com diferentes idades 

gestacionais (10, 20 e 30 trimestre de gestação) e que também expressaram um 

enorme desejo de participar da pesquisa e assinaram o termo de consentimento livre 

e esclarecido. 

O cenário de estudo foi o Hospital Maternidade Alexander Fleming, situado 

em Marechal Hermes (RJ). Ele é um hospital-maternidade público municipal que 

presta, no seu cotidiano, os seguintes serviços de pré-natal: atendimento de 

fisioterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional para os recém-natos de risco, 

serviço social para orientação às pacientes, odontologia para gestantes e crianças 

de até 14 anos, ginecologia, clínica médica para risco cirúrgico e atendimento a 

gestantes de risco e atendimento à mulher vítima de violência sexual. 

 Para a coleta dos dados, foi utilizada a técnica da entrevista individual, por 

meio de três questões geradoras. Aos profissionais de saúde aplicou-se: Qual a 

mensagem que os cartazes transmitem para a população? Nestes cartazes, o que 

funciona como elemento motivador para agir em função da prevenção ao tabagismo 

na gestação? Considerando as frases, e a arte dos cartazes, o que pode funcionar 

como elemento dificultador do entendimento da mensagem que a campanha 

tenciona transferir? Essas mesmas questões foram aplicadas as gestantes, com o 

cuidado de direcioná-las para esse grupo e durante todo o procedimento da 
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entrevista, cada informante manterá sob suas vistas os três cartazes de prevenção 

do tabagismo na gravidez. 

 As escolhas desses cartazes obedeceram às seguintes motivações: a 

atualidade e relevância da temática de campanha; a peça gráfica havia sido 

produzida por empresa contratada pelo Ministério da Saúde e distribuída para ser 

utilizada em campanha de prevenção do tabagismo na gravidez em diversas 

localidades do país. São eles: 

          

              Cartaz 1                               Cartaz 2                                   Cartaz 3 

 Em termos de procedimento analítico, foi utilizado o método etnográfico.  No 

que se refere à opção pelo método etnográfico, deve-se ao fato de o mesmo 

procurar uma explicação descritiva da vida e da cultura em um dado sistema social, 

com base em observação detalhada daquilo que as pessoas de fato fazem 

(JONHSON, 1997). A abordagem etnográfica é construída tomando-se como base a 

ideia de que os comportamentos humanos só podem ser devidamente 

compreendidos e explicados na sua referência com o contexto social (VICTORIA, 

2000). 

 E, ainda, Rocha et al (2005, p.3) explica detalhadamente o campo de estudo 

da etnografia: 
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 A etnografia possui características básicas, tais como: ênfase na exploração 
da natureza de um fenômeno social particular; entrevistas em profundidade; 
observação participante; análise de discursos de informantes; investigação 
em detalhe; perspectiva microscópica; e interpretação de significados e 
práticas sociais, que assumem a forma de descrições verbais. Ademais, 
pode-se destacar como traço mais marcante do estudo etnográfico, a 
investigação por dentro da realidade de um grupo, sendo o conhecimento 
científico gerado a partir do ponto de vista do outro. 

 

 Durante os procedimentos de análise, seguindo-se as transcrições das falas, 

organizou-se o corpus das entrevistas, de maneira a respeitar os distintos grupos de 

informantes. Em seguida, revisaram-se as entrevistas em busca de identificar 

padrões de semelhanças e, também, as divergências entre as respostas obtidas. Os 

padrões identificados foram permitindo uma aproximação qualitativa com os 

modelos explicativos popular e do profissional de saúde acerca da mensagem 

veiculada pelo cartaz trabalhado (UCHOA e VIDAL, 1994). Em função dos modelos, 

dispuseram-se sentenças contendo comentários interpretativos, que se apoiam em 

construtos teóricos com potencial explicativo/preditivo. 

 

Autorização da Pesquisa – Comitê de Ética 

A pesquisa está sempre intimamente envolvida com transformações da 

sociedade, de um grupo social ou de uma profissão, de modo que seus objetivos, 

sua dinâmica e seus resultados têm como cliente-alvo, direta ou indiretamente, o ser 

humano, sua vida e seu ambiente. Portanto, a preocupação fundamental da 

pesquisa não pode fugir da busca do bem-estar das pessoas. 

A fim de dar cumprimento às questões éticas em pesquisa, o estudo foi 

submetido ao Comitê de Ética do Hospital Universitário Antônio Pedro da 

Universidade Federal Fluminense (CEP/HUAP/UFF) visando obter autorização para 

a coleta de dados, atentando para as Diretrizes e Normas Regulamentadoras de 

Pesquisa Envolvendo Seres Humanos - Resolução 196/96 do Conselho Nacional de 

Saúde (Brasil, 2000). (Anexo 1) 
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4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

4.1. Caracterização dos profissionais de saúde e das gestantes do Hospital 

Maternidade Alexander Fleming 

 

4.1.1. Profissionais de Saúde 

 A escolha dos profissionais de saúde como sujeitos do estudo ocorreu de 

modo a assegurar uma maior diversidade de ideias e opiniões sobre o modelo 

explicativo das mensagens de cartazes utilizados nas campanhas de prevenção do 

tabagismo na gravidez, a partir de uma abordagem multiprofissional e respeitando a 

vontade deles em querer participar do estudo. Foram colhidos dados que 

identificassem a formação profissional, a instituição formadora, o tempo de formado, 

se há especialização na área materno-infantil, e quanto tempo trabalha na mesma. 

Esses dados foram distribuídos em cinco gráficos a seguir: 

  

Gráfico1: Distribuição dos profissionais de saúde segundo a formação profissional - 2012 
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O gráfico 1 aponta que a maioria dos profissionais de saúde, 50,2% (3) eram 

enfermeiras e 16,6% (1) são fisioterapeuta, dentista e assistente social. O trabalho 

de equipe multiprofissional pode expressar a possibilidade de integração das 

disciplinas científicas no campo da saúde, pois elas se apoiam e se operacionalizam 

em tecnologias que se refletem no fazer cotidiano (COSTA, 2007). A ideia de uma 

equipe multiprofissional de saúde aparece respaldada principalmente pela noção de 

atenção integral ao indivíduo, levando-se em conta os aspectos preventivos, 

curativos e de reabilitação que deveriam ser contemplados a partir dos conceitos de 

processo saúde-doença, de história natural das doenças e da estratégia de 

integração. 

 

Gráfico 2: Distribuição dos profissionais de saúde segundo a instituição formadora - 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 O gráfico 2 apresenta a distribuição dos  entrevistados segundo a instituição 

formadora, na qual 66,7% (4) graduaram-se em uma instituição pública do Estado do 

Rio de Janeiro – UFRJ, UERJ e UFF e 33,3% (2)  em uma instituição privada 

(UNESA e UGF). O cuidado e a educação na área da saúde, como realidades 

sociais, estão relacionadas com os processos de desenvolvimento econômico, 

científico e tecnológico. Neste sentido, as alterações que vêm caracterizando o 

chamado período da pós-modernidade, onde o que se observa é o mundo 

globalizado, a ausência de fronteiras, o acesso aparentemente universal à 

informação, o endeusamento da tecnologia, a transformação do modo de produção 
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e subsequente retomada das qualidades necessárias aos trabalhadores para a 

inserção no mundo do trabalho - competitivo e exigente - estão requerendo "ajustes" 

dos aparelhos formadores, sob pena de que os egressos da universidade não se 

encaixem às novas demandas geradas pela reestruturação dos interesses do capital 

(FRIGOTTO,1996). 

 Assim, a educação tem assumido um importante papel nas macropolíticas do 

Estado, como um fator significativo para a qualificação de recursos humanos 

requisitados pelo novo padrão de desenvolvimento brasileiro, onde se destaca a 

produtividade e a qualidade dos bens e produtos decisivos para a nossa sociedade. 

 

Gráfico 3: Distribuição dos profissionais de saúde segundo o tempo de formação – 2012 

 

 

 

 

 

 

 

Com relação ao tempo de formação dos entrevistados, o gráfico 3 mostra que 

33,33% (2) tem menos de dez anos de formado, 33,33% (2) tem entre dez a vinte 

anos de formado e 33,34% (2) tem mais de vinte anos de formado; variando em um 

mínimo de dois anos e meio de formação à um máximo de 28 anos  de formação. O 

que nos permitiu ter resultados baseados em uma equipe com profunda experiência 

profissional. 
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Gráfico 4: Distribuição dos profissionais de saúde segundo a especialização na área materno-

infantil – 2012 

 

 

 

 

 

 

 

      

 O gráfico 4 mostra que 83,3% (5) dos profissionais de saúde não possuem 

especialização na área materno-infantil, mesmo trabalhando na área. Apenas 16,7% 

(1) tem especialização, neste caso em obstetrícia. O processo de formação 

profissional deve ser entendido como um processo permanente, iniciado durante a 

graduação e mantido na vida profissional, por meio das relações de parceria da 

universidade com os serviços de saúde, a comunidade, as entidades e outros 

setores da sociedade civil. Como tal, ela envolve uma importante reorientação 

pedagógica, centrada no desenvolvimento da aptidão de aprender, transformando o 

conhecimento num produto construído por meio de ampla e total integração com o 

objeto de trabalho (Ferreira, 1986). 
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Gráfico 5: Distribuição dos profissionais de saúde  segundo tempo que trabalha na área 

materno-infantil - 2012 

 

 

 

 

 

 

 

No que diz respeito ao tempo em que os profissionais de saúde que atuam na 

área materno-infantil, o gráfico 5 destaca que 50% (3) trabalha na área a menos de 

dez anos, 33,3% (2) trabalha na área entre dez e vinte anos, e que apenas 16,7% 

(1) trabalha na área a mais de 20 anos, variando em um mínimo de 6 meses e um 

máximo de 28 anos de tempo de serviço na área. Na história da saúde pública, a 

atenção materno-infantil tem sido reconhecida como prioritária no Brasil, a 

introdução do Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher (PAISM) na 

década de 80 ampliou o elenco de ações de saúde destinadas à parcela feminina da 

população brasileira, destacando a atenção pré-natal pelo seu impacto e 

transcendência no resultado perinatal (CENTURIÓN, 1994; OSIS, 1998). 

 

4.1.2- Gestantes 

 A escolha das gestantes como sujeitos da pesquisa ocorreu de forma a 

contemplar os três momentos da gestação - primeiro trimestre, segundo trimestre e 

terceiro trimestre - e respeitando a vontade delas de querer participar do estudo. 

Foram colhidos dados a respeito: da idade, do estado civil, do quesito raça/cor, do 

grau de escolaridade, com quem vivem, da idade gestacional, do número de partos, 

do tipo de parto e se as gestantes são ou não tabagistas. Esses dados foram 

distribuídos em oito gráficos a seguir: 
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Gráfico 6: Distribuição das gestantes segundo faixa etária - 2012 

 

 

 

 

 

 

 

De acordo com o gráfico 6, a metade das gestantes estavam na faixa etária 

acima de 30 anos de idade, 50,2% (3), 16,6% (1) tinha entre 18-20 anos, 16,6% (1) 

entre 21-23 anos e 16,6% (1) entre 27-29 anos de idade. Das três gestantes 

entrevistadas que tinham mais de 30 anos, nenhuma era primípara. Em relação ao 

processo de reprodução humana, registra-se uma tendência cada vez maior de 

gravidez entre mulheres que se encontram na faixa dos 35, 40 e até 45 anos. Uma 

gravidez, nessa faixa etária, exige dos profissionais de saúde maior atenção, devido 

à possibilidade de complicações para a mulher, para o feto e, posteriormente, para o 

recém-nascido (SCHUPP, 2006). 

 

 

Gráfico 7: Distribuição das gestantes segundo o estado civil  e com quem vivem– 2012 
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O gráfico 7 apresenta a distribuição das entrevistadas segundo o estado civil, 

na qual 50% (3) são casadas e 50% (3) são solteiras. A maioria das gestantes, 

83,3% (5) vivem com o companheiro, 16,7% (1) vive com os pais. Casada, solteira, 

amigada ou em qualquer outra relação afetiva em que a mulher se encontre, é 

fundamental o papel do pai na gestação, tanto para a mãe que tem com quem dividir 

essa tarefa, tanto para o bebê, que sente a presença do pai ainda em vida 

intrauterina. O feto recebe a comunicação e emoção transmitida durante a vida 

intrauterina, onde a parede do abdômen e do útero não são obstáculos para este 

acesso, pois está provado que o feto percebe sons, temperatura, luz e movimentos 

que ocorrem na parte externa próxima à parede abdominal da grávida, portanto, o 

diálogo da mãe ou do pai com o futuro bebê é totalmente viável (BRASIL, 2012) 

 

Gráfico 8: Distribuição das gestantes segundo ao quesito raça/cor – 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 No gráfico 8, em relação ao quesito raça/cor, percebe-se que 66,6% (4) das 

entrevistadas se declararam negras, 16,7% (1) se declararam brancas e pardas, e 

nenhuma entrevistada se declarou mulata ou amarela.  
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Gráfico 9: Distribuição das entrevistadas segundo grau de escolaridade – 2012 

 

 

 

 

 

 

 

O gráfico 9 mostra que 50% (3)  possuem o ensino médio completo, 33,3% 

(2) o ensino fundamental e 16,7% (1) o ensino superior,  porém incompleto. No que 

concerne à gravidez juvenil, atualmente, no Brasil e nos países em desenvolvimento, 

ela é considerada um risco social e um grave problema de saúde pública, devido, 

principalmente, a sua magnitude e amplitude, como também, aos problemas que 

dela derivam, tais como: a baixa escolaridade devido ao abandono escolar, o risco 

durante a gravidez, este derivado pela não realização de um pré-natal de qualidade 

e/ou os conflitos familiares que podem surgir após a confirmação e divulgação da 

positividade da gravidez (NETO et al., 2007). 

 

Gráfico 10: Distribuição das gestantes segundo a idade gestacional - 2012 
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 As gestantes foram distribuídas no gráfico 11 de acordo com a idade 

gestacional que se encontravam no período da pesquisa. Os dados evidenciam que 

50% (3) das gestantes estavam no 3º trimestre, 33,3% (2) no 1º trimestre e 16,7% 

(1) no 2º trimestre. 

 

Gráfico 11: Distribuição das gestantes segundo o número de parto e o tipo de partos - 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O gráfico 11, em relação ao número de partos, 50,2% (3) das gestantes 

tiveram 2 ou 3 filhos, 16,6% (1) tiveram nenhum filho, ou seja, é primípara; 16,6% (1)  

tem 1 filho, e 16,7% (1) tem 4 ou mais filhos (multípara). Já em relação ao tipo de 

parto: 83,3% (5) das gestantes tiveram nenhum filho de parto normal; 16,7% (1) teve 

3 ou mais filhos de parto normal; 33,3% (2) das gestantes tiveram nenhum parto 
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cesáreo; 33,4% (2) tiveram 1 parto cesáreo, 33,3% (2) tiveram 2 partos cesáreos. 

Esses dados confirmam que na população brasileira, o número de partos cesáreos 

possui um aumento significativo em relação ao parto normal, porém o parto normal é 

mais seguro para a mãe e para o bebê, mas mesmo assim a quantidade relativa de 

cesáreas ainda é alta no país. No ano 2009, as cesarianas correspondem a 632.361 

das internações pagas, enquanto o parto normal corresponde a 1,19 milhão das 

internações. A cesariana é indicada apenas em casos de risco para a mãe e/ou 

bebê, mas é comum a cirurgia ser marcada sem uma indicação precisa, o que 

aumenta os riscos de complicação e morte para ambos. A alta prevalência das 

cesáreas leva a uma série de prejuízos: para o bebê, para a mãe. Estudos 

demonstram que fetos nascidos entre 36 e 38 semanas, antes do período normal de 

gestação têm 120 vezes mais chances de desenvolver problemas respiratórios 

agudos e, em consequência acabam precisando de internação em UTI Neonatal. 

Além disso, no parto cesárea há uma separação abrupta e precoce entre mãe e 

filho, num momento primordial para o estabelecimento de vínculo (BRASIL, 2012). 

 Para as gestantes, as cesáreas significam mais chances de sofrer hemorragia 

ou infecção no pós-parto e uma recuperação mais difícil. Por essas razões, o 

ministério incentiva às mulheres a reivindicar o direito de dar à luz por meio do parto 

normal, com autonomia e segurança. Por meio de suas ações e publicações, 

baseadas em evidências científicas, o ministério também incentiva os profissionais 

de saúde a oferecerem suporte às escolhas das mulheres. 

 

Gráfico 12: Distribuição das gestantes segundo o consumo de cigarro - 2012 
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O gráfico 12 aponta que 66,7% (4) das gestantes não são fumantes e 33,3% 

(2) são fumantes, porém dessas duas, uma diz ter parado de fumar durante a 

gravidez e não sabe se irá permanecer sem fumar quando a criança nascer: “ parei 

de fumar por causa da gravidez, foi a mesma coisa na minha primeira gravidez, 

parei de fumar porque enjoei, mas assim que a criança nasceu voltei a fumar e só 

parei agora novamente quando fiquei grávida de novo [...]” (Gestante 4). O presente 

discurso comprova que a gestação é uma ocasião especial para a promoção da 

cessação do tabagismo, na qual a preocupação com a saúde do bebê gera uma 

motivação extraordinária na gestante (LEOPÉRCIO e GIGLIOTTI, 2004). 

 

4.2. O modelo explicativo do profissional de saúde 

 

 Ao serem analisadas as respostas dadas pelos profissionais de saúde quando 

aplicada a questão acerca de quais mensagens os cartazes transmitiam para a 

população, obteve-se como respostas o que transpareceu ser consenso entre os 

entrevistados, ou seja, a resposta de que os cartazes situam uma escolha 

necessária para as mulheres evitarem o cigarro durante a gestação. É o que 

evidenciam as falas a seguir:  

 

 “Que o fumo é prejudicial à gestante e consequentemente ao feto.” 
(Profissional 2) 

“[...] passa a mensagem de que fumar na gestação provoca má-formação 
no feto.” (Profissional 3) 

“Que fumar causa aborto espontâneo”. (Profissional 5) 

“O fumo causa muitos malefícios para mãe e o bebê.” (Profissional 6) 

 

 É importante perceber nesses discursos, a necessidade de evitar o tabagismo 

durante a gestação pelo fato que o cigarro na gestação tem implicações tanto para o 

organismo materno quanto para o fetal. Qualquer quantidade de tabaco consumida 

pela mãe chega ao bebê rapidamente pela corrente sanguínea através da placenta 

(BRASIL, 2010). 
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 Vale destacar que do mesmo modo que o jornal, o cinema, a televisão, o 

cartaz tem papel preponderante na determinação de comportamento e formação de 

opinião. O seu conteúdo funcional e estético pode comportar uma área difusa de 

aspirações e desejos, mobilizada a partir das expectativas da sociedade de massa 

(MOLES, 2005). 

 Ao se questionar sobre o que, na arte gráfica dos cartazes, funcionava como 

elemento motivador para agir em decorrência da prevenção do tabagismo na 

gestação, obteve-se uma predominância nas imagens contidas nos cartazes, 

conforme pode-se perceber nos discursos abaixo:  

 

“As fotos dos cartazes, são fortes e assustadoras, o que torna um incentivo 
para a gestante parar de fumar.” (Profissional 1) 

“As imagens dos cartazes são mais impactantes, pois trazem a ideia de 
agravo à saúde e morte.” (Profissional 4) 

 “As imagens dos cartazes causam incômodos para quem os veem, porque 
mostram os comprometimentos do cigarro nos fetos.” (Profissional 5) 

“As imagens dos cartazes são um alerta para as gestantes não fumarem, 
pelo menos no período da gestação. Elas causam incômodos para quem os 
veem, porque mostram os prejuízos na vida da criança”. (Profissional 6) 

 

 Algumas campanhas publicitárias têm uma maneira mais educativa de expor 

seus propósitos, conscientizando a população para problemas sociais. Contudo, 

acabam se utilizando de um forte apelo emocional, pois toda campanha que envolve 

crianças e jovens desperta o lado emocional das pessoas e apela para sentimentos 

dos seres humanos (RAMOS, 2008). 

 Vestergaard e Schroder (1985, p. 56), discorrendo sobre a ênfase visual das 

campanhas publicitárias, explicam que uma diferença importante entre o texto verbal 

e a imagem é que o texto têm começo e fim, e só podem ser lido pelo começo e 

terminando pelo fim. Por outro lado, na imagem falta essa dimensão temporal 

própria do texto verbal, de modo que é possível explorar uma imagem inteiramente. 

 No campo da saúde, o cartaz é um meio de comunicação bastante utilizado 

para transmitir conhecimento, facilitar a propagação de assuntos no que diz respeito 

a prevenção, diagnóstico, tratamento e recuperação de um indivíduo. Martins et al. 
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(2007, p.103) refere que os modelos de comunicação e os modelos de saúde 

caminham sempre juntos e se apoiam mutuamente: os de saúde explicam como as 

doenças surgem e se disseminam, e direcionam para certos modos de 

enfrentamento das mesmas. Enquanto que, os modelos de comunicação oferecem 

uma análise do funcionamento da sociedade, no que se refere à prática 

comunicativa. Dessa forma, a comunicação é uma dimensão inseparável do trabalho 

em saúde. 

Os meios de comunicação podem ser fatores motivadores no comportamento 

de prevenção, desde que veiculados e incrementados para facilitar o acesso e 

provocar transformações nos indivíduos (Fernandes e Narchi, 2002; Cestari, 2005). 

Assim, é importante que o profissional de saúde atenta-se para a necessidade de 

reestruturação do serviço de saúde, dos programas de prevenção e da divulgação 

dos comportamentos de prevenção do tabagismo na gestação pela mídia.   

 Neste sentido, no tocante aos elementos dificultadores do entendimento da 

população acerca da mensagem veiculada, os profissionais de saúde chamam a 

atenção para a própria arte do cartaz. Mais e mais países estão lutando contra os 

artifícios usados pelas indústrias produtoras de tabaco em campanhas publicitárias, 

explícitas ou subliminares, exigindo que os maços de cigarros mostrem claramente 

os perigos do cigarro, de acordo com a convenção-quadro da Organização Mundial 

de Saúde (OMS) sobre o controle do tabaco.  

 Segundo Moles (2005, p.13): 

 

O cartaz passou a fazer parte da vida social, incorporado como um 
mecanismo auxiliar de comunicações institucionais com fins motivacionais. 
Enfim, o cartaz sempre foi um meio rápido e eficaz de transmitir o que se 
quer e o que se propõe quando se utiliza arte gráfica adequada. 

 

 A mensagem até atingir o objetivo final, repousa numa série de repertórios 

socioculturais: existe o lado de quem divulga, e tem a necessidade de instituir uma 

prática; e o outro, do receptor e da imagem ideal que ele constrói, a partir de valores 

acumulados e da experimentação da vida. Pensar o cartaz relacionado à saúde e ao 

comportamento humano, isolado desses elementos, é divagar em abstracionismos. 
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 Desta forma, os materiais educativos veiculados em vídeos, folhetos, 

panfletos, cartilhas, outdoors e cartazes não devem ter a predominância de 

mensagens prescritivas, a descrição de métodos preventivos e um apelo ao enfoque 

cognitivo, mas, sobretudo devem possibilitar a instauração de um processo reflexivo 

que envolva os significados, sentimentos, medos e desejos dos receptores, que 

potencialize as ações de prevenção de doenças e promoção da saúde.  

 

4.3. O modelo explicativo popular 

 

 Ao apresentar os mesmos cartazes as gestantes, representante dos usuários 

do serviço de saúde, e questionar delas o que estes lhes transmitiam, obteve-se os 

seguintes comentários: 

 

“Horrível. O cigarro traz coisa ruim, até o aborto. Como eu sou fumante, 
quando vejo essas imagens, boto o cigarro do lado e depois pego de novo, 
porque é um vício e já fiz vários tratamentos, mas não consigo parar de 
fumar.” (Gestante 2) 

“Mostra que o fumo pode causar aborto. É uma alerta para as gestantes não 
fumarem, pelo menos quando estão grávidas.” (Gestante 6) 

“Mostra que o cigarro provoca muitos problemas para o bebê e mesmo que 
o bebê vingue, terá as sequelas por causa do cigarro.” (Gestante 3) 

 

 Diante desses discursos, conclui-se que a informação, quando é mental ou 

afetivamente classificada como desconfortável ao indivíduo receptor, tende a ser 

ignorada; ao contrário, quando é considerada agradável, ela tende a ser incorporada 

(FRANÇA, 2001; PITTA, 1995). Reportando-se ao referencial do modelo explicativo 

popular, são esses processos que governam a percepção, rotulação, explicação e 

valorização de quem experimenta o desconforto psicológico – processo imbuído de 

complicados nexos familiares, sociais e culturais (UCHOA e VIDAL, 1994; 

KLEINMAM, 1988). 
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 Na mesma vertente, Vasconcellos-Silva et al. (2003, p. 538) apontam que os 

folhetos informativos utilizados no ambiente hospitalar têm sido produzidos e 

veiculados de maneira instrumental e monológica, para transmitir informações 

unilateralmente definidas como relevantes e sem estudos de recepção posterior. A 

discussão acerca da não linearidade entre informação e mudanças de 

comportamento aparece de forma recorrente em vários estudos no campo da 

antropologia, sociologia e psicologia (VARGAS & SIQUEIRA, 1999; ROZEMBERG et 

al., 2002; MONTEIRO & VARGAS, 2006). 

 Os discursos das gestantes encontram-se em consonância com o que 

afirmam diversos pesquisadores. Reis et al. (2008, p. 218) afirma que dentre as 

diversas complicações do tabagismo durante a gravidez destacam-se a ruptura 

prematura da placenta, risco aumentado de aborto espontâneo, baixo peso ao 

nascer, aumento da incidência de morte no berço e doenças, tais como: tumor de 

Wilms, linfoma e tumores embrionários em rim de crianças . 

 Para duas gestantes, há uma mensagem que alerta para mudança de 

comportamento e para a tomada de atitude por parte da fumante em relação ao 

consumo de cigarro na gravidez:  

 

“Eu só parei de fumar porque enjoei muito na gravidez. Ver essas imagens 
não me abalaria para parar de fumar.” (Gestante 4) 

“Eu sou fumante. Não gosto da ideia de fumar, mas não consigo parar de 
fumar. Sei que fumar na gravidez é horrível. É um vício, precisa de fazer um 
tratamento porque sozinha não consigo largar esse vício”. (Gestante 2) 

 

 Essas declarações fazem refletir que deixar de fumar é um processo difícil e 

que a média de tentativa por fumantes é de 3 a 4 vezes antes de parar 

definitivamente de fumar, assunto para o qual os profissionais de saúde pareceram 

não atentar. O tabagismo é uma doença crônica que leva a dependência química, na 

qual o fumante não é um vilão, mas uma vítima de um contexto social que fez com 

que ele começasse a fumar, sem ter noção da realidade dos riscos (BRASIL, 2010). 

 No que tange a transmissão de informações, o emissor não pode garantir que 

a mensagem transferida irá ser recebida de forma igualitária por todos os 



45 

 

receptores. Tal fato fica evidente ao questionar sobre o que funcionava como 

elemento motivador e dificultador para agir em função da prevenção do tabagismo 

na gestação, obtendo como resposta que os dois últimos cartazes traziam uma 

congruência em suas artes gráficas - imagem e texto - o que tenciona a mensagem 

da prevenção do tabagismo durante a gestação por trazer inúmeros malefícios à 

saúde do feto, conforme pode-se constatar nos seguintes relatos: 

 

“Tanto a escrita quanto a foto dos cartazes 2 e 3 estão bastante claros e 
mostram bem o que acontece com o bebê quando uma mulher grávida 
fuma. Mostra o sofrimento que a criança passa ao nascer, cheia de tubos e 
tão pequenininha [...]”. (Gestante 5)  

“Olhando para o primeiro cartaz não existe nada que leve a não fumar 
porque está mostrando aparentemente uma mãe saudável e por dentro não 
diz nada como está indo com o corpo dela. Já o segundo e o terceiro 
cartazes mostram, realmente, a ideia de parar de fumar quando se está 
grávida, porque são fotos impactantes, mostrando que um bebê pode não 
nascer por causa do cigarro. É um sofrimento. Se a mãe não tivesse 
fumado iria nascer uma criança saudável”. (Gestante 1) 

“Não há nada que incentive no primeiro cartaz a deixar de fumar, pois 
mostra uma mulher muito saudável. Mas para mim, a primeira imagem é 
mais feia, porque para os jovens as imagens com as fotos dos bebês não 
são tão horríveis assim. Eu acho que muito mais importante que os 
cartazes, é a orientação pela equipe dos profissionais de saúde. Já fiz pré-
natal em outros lugares e ninguém me perguntou se eu era fumante, nem 
me orientou sobre os riscos. (Gestante 4) 

[...] no meu modo de ver, mostrando só a gestante com a mão na barriga, 
não quer dizer nada. É só o retrato de uma mulher bonita e saudável. 
(Gestante 2) 

[...] a motivação de dizer que a grávida vai evitar o cigarro, por ela está 
com a mão na barriga, não existe. Tem nada disso, não. Ou seja, a foto  
que era para deixar de fumar na gravidez, eu não estou vendo nenhuma. 
No primeiro cartaz aí, não! Só vejo nos outros cartazes pelas essas fotos 
horrorosas. (Gestante 3) 

 

 Diante das respostas dadas pelas informantes, constata-se que o conteúdo 

funcional do primeiro cartaz, que se volta para favorecer práticas preventivas ou de 

proteção da saúde, é objeto da resistência das gestantes ou que, pelo menos, as 

falas são sugestivas de que, na prática, as gestantes se encontram incrédulos em 

relação ao fato de que mudanças significativas podem ocorrer na população sob a 

motivação do cartaz.  
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 As informações de que existe uma variação de entendimento na transmissão 

das mensagens dos cartazes utilizados nas campanhas de prevenção do tabagismo 

na gravidez do Ministério da Saúde podem ocorrer devido as diferenças 

socioculturais, como enfatiza Campos et al. (2009, p.742) ao referir que é preciso 

levar em conta a complexidade dos processos comunicativos, já que a comunicação 

é inseparável da própria estrutura sociocultural. 

 É fato que a estrutura sociocultural, como conceito analítico, não é fácil de 

entender de modo claro e não controverso, porque o termo pode significar, antes de 

qualquer coisa pejorativa, uma infinidade de outras, a depender da referência usada 

por quem fala: modos e hábitos, conhecimento empírico, instrução formal (HELMAN, 

1994). 

 Historicamente, em nossa sociedade o modelo biomédico assume para si a 

tarefa de incutir normas e padrões de comportamentos, noções adequadas de 

higiene e mudanças de hábitos. O cartaz seria, por fim, apenas a extensão de um 

discurso hegemônico: mude seus hábitos, deixe de fumar, coma mais verduras e 

beba mais água (VALLA, 2001; UCHOA e VIDAL, 1994). 

 O que se observa, no cotidiano dos serviços de saúde, é uma realidade 

marcada por normatizações e racionalidades no controle social dos corpos 

individuais e coletivos que não promovem a autonomia dos sujeitos nos modos de 

vida. Nesses espaços, as práticas cotidianas de promoção da saúde sustentam-se 

numa relação de dependência dos usuários para com as tecnologias de saúde e/ou 

para com os profissionais de saúde. Contraditoriamente, a responsabilização pela 

promoção da saúde recai sobre os indivíduos com uma produção de ações que 

enfatizam a autonomia na transformação de hábitos e qualidade de vida. Com isso, 

priorizam-se os aspectos ligados a fatores de risco comportamentais, o que resulta, 

muitas vezes, na culpabilização dos sujeitos (VERDI; CAPONI, 2005; CRAWFORD, 

1999) reforçando o modelo biomédico. 

 Como sinônimo de qualidade de vida, a promoção da saúde constituiria uma 

preocupação e uma busca que permeariam todo o tecido social com igual 

intensidade. Nesse aspecto, promoção da saúde é estratégia para conquista da 

cidadania, ao fomentar ações de compromisso com o bem estar das pessoas, na 

defesa da equidade e da qualidade de vida da população atual e das gerações 
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futuras; na busca da ampliação das capacidades e possibilidades de escolha 

individuais e coletivas; no reforço ao desenvolvimento local sustentável; na 

afirmação da diversidade e do multiculturalismo e no desenvolvimento de 

instrumentos de participação popular deliberativa (BRASIL, 2006a). 

 Desta forma, considera-se que a amplitude e a complexidade dessas 

questões representam desafios a serem enfrentados nas práticas cotidianas de 

promoção da saúde que devem ser pautadas em mudanças no conjunto das 

políticas públicas econômicas e sociais, pois promover saúde implica em firmar 

pactos sociais e criar estratégias de promoção da cidadania; superar práticas 

clientelistas, pontuais e fragmentadas; implementar ações intersetoriais; desenvolver 

a co-responsabilização entre governo e comunidades, garantindo a sustentabilidade  

 

 .  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

É notório o fato de que os modelos explicativos popular e profissional 

divergem em questões que merecem ser consideradas. Enquanto, o primeiro cartaz 

foi criticado pelas gestantes, que consideraram a peça pouco atrativa e com 

insuficiente conteúdo, incompreensível e nada objetivo, de seu lado, os profissionais 

de saúde revelam ter compreendido a mensagem, evidenciando discursos até certo 

ponto atuais e politizados. 

 A motivação provocada pelos cartazes no sentido de agir em função da 

prevenção do tabagismo na gestação foi fortemente considerada pelos profissionais 

de saúde. Enquanto que as gestantes teceram pontos positivos e negativos à arte 

gráfica dos três cartazes, fazendo menção ao fato de que, poderiam interpretar de 

forma satisfatória as mensagens veiculadas no segundo e terceiro cartazes. 

 Conclui-se que não se pode perder de vista que as políticas de atenção à 

saúde devem incorporar aspectos da dimensão social e cultural das práticas 

cotidianas, uma vez que, ao tomarem suas decisões, os indivíduos não se baseiam 

somente no cálculo racional, mas, antes, são influenciados pelas condições 

materiais e simbólicas do contexto no qual estão inseridos. Neste sentido, a 

promoção da saúde apresenta o desafio de ampliar o potencial autonomista de ação 

dos indivíduos sem, contudo desresponsabilizar o Estado e a sociedade civil 

organizada em prover condições estruturais que favoreçam a criação de novos 

hábitos.  

 Por fim, evidencia-se nesta pesquisa o desafio de associar as áreas da 

saúde, comunicação e educação, na análise das campanhas preventivas, a fim da 

produção de conhecimento no campo da educação em saúde que contribua para o 

desenvolvimento de futuras campanhas. 
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7.1. Apêndice 1  
Roteiro do Questionário de Caracterização dos Profissionais de Saúde 

 
 
 

1- Formação Profissional: _______________________________ 
 

2- Instituição Formadora: ___________________________________ 

 

3- Tempo de Formado: _______________________________________ 

 

4- Tem especialização na área materno-infantil:  (  ) sim     (  ) não  

Qual?______________________________________________________ 

 

5- Tempo que trabalha na área materno-infantil: __________________ 
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7.2. Apêndice 2 
Roteiro do Questionário de Caracterização das Gestantes  

 
 

1. Idade:                                                                          2. Estado Civil: 
     (  ) 18-20                                                                                 (  ) Solteira 

     (  ) 21-23                                                                                 (  ) Casada 

     (  ) 24-26                                                                                 (  ) Separada  

     (  ) 27-29                                                                                 (  ) Viúva 

     (  ) Acima de 30 anos 

3. Raça/Cor ( você se declara):                                                4. Grau de 
Escolaridade: 

      (  ) Branco                                                                               (  ) ensino 
fundamental 

      (  ) Pardo                                                                                 (  ) ensino médio 

      (  ) Mulato                                                                                (  ) ensino superior 

      (  ) Amarelo 

5. Com quem vive?                                                                          6. Idade 
Gestacional: 

     (  ) Sozinha                                                                                      (  ) 1º trimestre 

     (  ) Com companheiro                                                                     (  ) 2º trimestre 

     (  ) Com os pais                                                                              (  ) 3º trimestre 

     (  ) Com os sogros 

     (  ) Com parentes. Qual? ________________________ 

7. Número de partos:                      8. Partos normais:                       9. Partos 
cesáreos: 

(  ) 1                                                     (  ) 1                                            (  ) 1 

(  ) 2-3                                                  (  ) 2                                            (  ) 2 

(  ) 4 ou mais                                        (  ) 3 ou mais                              (  ) 3 ou mais 
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7.3. Apêndice 3  
Roteiro da Entrevista Individual aos Profissionais de Saúde e às Gestantes 

 

 

1- Qual a mensagem que os cartazes transmitem para a população? 

 

2-Nestes cartazes, o que funciona como elemento motivador para agir em função da 

prevenção ao tabagismo na gestação? 

 

3-Considerando as frases, e a arte dos cartazes, o que pode funcionar como 

elemento dificultador do entendimento da mensagem que a campanha tenciona 

transferir? 
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7.4. Apêndice 4  
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde) 
 

 

Prezada,  

Gestante,  

 

 Meu nome é Bianca Cristina da Silva Pereira, sou acadêmica do 8º período do 

Curso de Graduação em Enfermagem e Licenciatura da Escola de Enfermagem 

Aurora de Afonso Costa da Universidade Federal Fluminense (UFF) e estou 

desenvolvendo meu Trabalho de Conclusão de Curso intitulado: “VER PARA 

CUIDAR: O modelo explicativo popular e o do profissional de saúde das mensagens 

de cartazes utilizados nas campanhas de prevenção do tabagismo na gravidez”. 

 Será garantido o sigilo e o anonimato do seu depoimento, assim como o 

direito de retirar a sua fala nas entrevistas individuais, caso seja essa a sua decisão. 

 A sua participação nesta pesquisa é  importante e livre, devendo ser assinado 

o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, após ter lido o seu teor e 

concordado em participar do estudo. Não hesite em formular perguntas sobre o que 

julgar necessário. 

 
 

Niterói ........ de .......................................de 2011. 

 

 

.............................................................................. 
Assinatura do Entrevistada 

 
 

.............................................................................. 
Assinatura da Pesquisadora 

 
 
 

                                                           Pesquisadora – Bianca Cristina da Silva Pereira  
Telefone para contato – (21) 9962-6375 
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7.5. Apêndice 5  
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde) 
 

 

Prezado, 

 Profissional de Saúde, 

  

 Meu nome é Bianca Cristina da Silva Pereira, sou acadêmica do 8º período do 

Curso de Graduação em Enfermagem e Licenciatura da Escola de Enfermagem 

Aurora de Afonso Costa da Universidade Federal Fluminense (UFF) e estou 

desenvolvendo meu Trabalho de Conclusão de Curso intitulado: “VER PARA 

CUIDAR: O modelo explicativo popular e o do profissional de saúde das mensagens 

de cartazes utilizados nas campanhas de prevenção do tabagismo na gravidez”. 

 Será garantido o sigilo e o anonimato do seu depoimento, assim como o 

direito de retirar a sua fala nas entrevistas individuais, caso seja essa a sua decisão. 

 A sua participação nesta pesquisa é  importante e livre, devendo ser assinado 

o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, após ter lido o seu teor e 

concordado em participar do estudo. Não hesite em formular perguntas sobre o que 

julgar necessário 

   

Niterói ........ de .......................................de 2011. 

 

 

.............................................................................. 
Assinatura do Entrevistado 

 
 
 
 

.............................................................................. 
Assinatura da Pesquisadora 

 
 
 
 

Pesquisadora – Bianca Cristina da Silva Pereira  
Telefone para contato – (21) 9962-6375 
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AUTORIZAÇÃO PARA O COMITÊ DE ÉTICA 
(Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde) 

 

Universidade Federal Fluminense 
Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa 

Departamento Materno-Infantil e Psiquiátrico – MEP 
 
 

CONSENTIMENTO PARA A PESQUISA 

Ao: Hospital Maternidade Alexander Fleming   

Ilmo. Sr. Diretor: Renato Maciel do Nascimento 

 Venho por meio desta, na qualidade de orientadora, da graduanda Bianca 

Cristina da Silva Pereira, regularmente matriculada no Curso de Graduação e 

Licenciatura em Enfermagem, solicitar a devida autorização para que a mesma 

possa desenvolver o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) intitulada: “ VER PARA 

CUIDAR: O modelo explicativo popular e o do profissional de saúde das mensagens 

de cartazes utilizados nas campanhas de prevenção do tabagismo na gravidez”. 

 A escolha desta instituição baseia-se nos bons serviços prestados as 

gestantes. A coleta de dados será feita através de uma entrevista individual sendo 

respaldada através da Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde – 

Consentimento Livre e Esclarecido. 

 Na oportunidade, informo que após os resultados da pesquisa será 

encaminhada uma cópia para a Direção desta Instituição.  

 Neste sentido, solicito encaminhamento para a apreciação pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa, com vistas aos procedimentos necessários. Segue em anexo o 

projeto. 

Niterói, 10 de outubro de 2011. 

______________________________________ 

Profa. Ms. Cristina Portela da Mota 
Orientadora da Pesquisa 
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8.2. Anexo 1 
Resposta da Autorização do Comitê de Ética 

(Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde) 
 

 


