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Carta dos autores

Caro aluno, seja bem-vindo ao módulo Controle do Tabagismo na Atenção Básica.

O tabagismo é um dos principais problemas de saúde no Brasil e no mundo e seu con-

trole necessita de uma ação global que considere tanto os aspectos individuais quanto 

os coletivos.

Procuramos elaborar um texto prático e rico em exemplos e reflexões de situações práti-

cas, com a intenção de que tenha vinculação direta com o seu trabalho na Atenção Básica.

Apresentaremos, nesse módulo, os principais tópicos da prevenção e do controle do 

tabagismo, passando pela identificação, pelo diagnóstico e pela avaliação da pessoa 

tabagista, além do tratamento do tabagismo na Atenção Básica.

A primeira unidade desse módulo comentará a Convenção-Quadro para o Controle do 

Tabaco e as ações desenvolvidas pelo Programa Nacional de Controle do Tabagismo, 

com o objetivo de reduzir a prevalência de fumantes e a morbimortalidade relaciona-

da ao tabagismo no Brasil, bem como os principais indicadores epidemiológicos do 

tabagismo no Brasil e a evolução nos últimos anos.

Após essa introdução ao tema, na segunda unidade do módulo, apresentaremos os prin-

cipais tópicos relativos ao diagnóstico e ao tratamento do tabagismo, com comentários 

sobre as estratégias e recomendações para abordar grupos especiais de fumantes.

Por fim, na terceira unidade do módulo, abordaremos as diretrizes de cuidado à pes-

soa tabagista no âmbito da Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crôni-

cas, do Sistema Único de Saúde.

Esperamos que você aproveite, lembrando que sua participação 

é fundamental para termos êxito nessa importante tarefa, que é 

oferecer um curso de qualidade para os profissionais vinculados à 

Atenção Básica.

Bons estudos!

Objetivo do módulo

Instrumentalizar os profissionais das equipes da Atenção Bá-

sica para atuarem na prevenção e no controle do tabagismo.

Carga horária recomendada

30 horas
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 Unidade 1
Prevenção e controle do tabagismo 

Nesta unidade, apresentaremos as principais estratégias e políticas de controle do 

tabagismo, descreveremos os indicadores de saúde relacionados ao uso do tabaco, 

bem como a relação com doenças frequentes no nosso meio. Além disso, apresen-

taremos o programa nacional de controle do tabagismo e a legislação que lhe dá 

suporte.
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1.1 Princípios e medidas da Convenção-
Quadro para o Controle do Tabaco

O reconhecimento de que a expansão do tabagismo é um problema mundial fez com 

que, em 2003, os países-membros das Nações Unidas (ONU) propusessem o primeiro 

tratado internacional de saúde pública, chamado de Convenção-Quadro para o Con-

trole do Tabaco (CQCT).

Saiba mais


Para conhecer as medidas e os artigos da CQCT, consulte o texto traduzi-

do para o português disponível em: http://goo.gl/vYsL2G.

Banir a publicidade, a promoção e o patrocínio dos produtos do 
tabaco.

Regulamentar a embalagem e a rotulagem dos produtos do tabaco.

Proteger as políticas públicas de saúde dos interesses comerciais 
da indústria.

Adotar medidas de preços e impostos para reduzir a demanda por 
tabaco.

Proteger as pessoas contra a exposição à fumaça do tabaco.

Regulamentar o conteúdo dos produtos do tabaco.

Regulamentar a divulgação de informações dos produtos do tabaco.

Advertir a população quanto aos perigos do tabaco.

Oferecer apoio para as pessoas tratarem a dependência ao tabagismo.

Controlar o comércio ilícito de produtos do tabaco.

Banir a venda de tabaco para e por menores.

Apoiar alternativas economicamente viáveis à cultura do tabaco.

MEDIDAS PARA REDUzIR DEMANDA E OFERTA  
DE PRODUTOS DO TABACO
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A CQCT tem como objetivo reduzir de maneira contínua e substancial a prevalência do 

consumo e a exposição à fumaça do tabaco (World Health Organization, 2003). Para isso, 

propõe medidas a fim de reduzir a demanda e a oferta de produtos do tabaco, as quais 

você vê a seguir.

O governo brasileiro assinou e ratificou a Convenção-Quadro para o Controle do Taba-

co em 2005 e, assim, comprometeu-se a implantar suas medidas. Merecem destaque 

as seguintes medidas e ações adotadas pelo Brasil (IGLESIAS, PINTO et SILVA, 2007):

http://goo.gl/vYsL2G


11 Controle do tabagismo na atenção básica

• proibição de propaganda, promoção e patrocí-

nio de marcas de tabaco;

• advertências sanitárias com fotos e mensagens 

rotativas nos maços de cigarros;

• proibição de descritores enganosos, como baixo 

teor de alcatrão, light, suave;

• implantação, no Sistema Único de Saúde (SUS), 

do tratamento gratuito contra a dependência 

de nicotina.

publicidade nos pontos de venda, determinou ambien-

tes coletivos totalmente livres da fumaça do tabaco e ex-

tinguiu os fumódromos (BRASIL,2014). A determinação 

vale para o uso de cigarro, cigarrilha, charuto, cachim-

bos, narguilés e qualquer produto do gênero, sendo apli-

cada em locais de uso coletivo – públicos ou privados.

Reflexão


Como você percebe a propaganda de 

cigarro na sua comunidade? Sua equipe 

discute sobre isso?

Devemos salientar que, além do impedimento de fu-

mar nos locais totalmente fechados, em todo o país, 

agora também é proibido fumar nos locais parcial-

mente fechados, em qualquer um de seus lados, seja 

por parede, divisória, teto ou toldo. As evidências cien-

tíficas indicam que áreas reservadas para fumantes, 

equipadas ou não com sistemas de ventilação, não re-

duzem a exposição à fumaça a níveis seguros, por isso 

não são recomendadas.

Embora a legislação atual proíba a propaganda dos pro-

dutos de tabaco nos pontos de venda, o que significou 

um importante avanço na legislação nacional, ainda é 

permitida no país a exposição dos maços de cigarros 

nos pontos de venda, principal veículo de comunicação 

com o público jovem. Cada vez mais elaboradas e so-

fisticadas, as embalagens de cigarros são posicionadas 
Fo
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O SUS oferece ao fumante brasileiro, que deseja parar 

de fumar, um tratamento que inclui avaliação clínica, 

abordagem mínima ou intensiva, individual ou em gru-

po e, se necessário, terapia medicamentosa juntamen-

te à abordagem intensiva.

Recentemente, a Lei 12.546/2011, regulamentada pelo 

decreto 8.262/2014, estabeleceu o aumento progressivo 

dos impostos sobre os produtos do tabaco e proibiu a 
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em locais de grande visibilidade nos pontos de venda, em geral próximos a chicletes, 

balas e chocolates. É importante você saber que a colocação das embalagens de cigar-

ros em armários ou balcões não visíveis, bem como a adoção do maço padronizado, 

protegeria crianças e adolescentes do marketing da indústria do tabaco (PLANTANI; 

PINSKY; MONTEIRO, 2011).

  Maço padronizado significa que todas as embalagens de cigarros e outros produtos do tabaco se-
jam iguais, em forma, tamanho, modo de abertura, cor e fonte, e sejam livres de designs especiais e 
logomarcas, permanecendo somente o nome da marca, padronizado, selos da Receita Federal e as 
advertências sanitárias.

Ministérios e secretarias do Governo Federal

Política Nacional de Controle do Tabaco

Programa Nacional de Controle do Tabagismo

Rede de Tratamento 
do Tabagismo no SUS

Programa 
Saber Saúde

Campanhas e outras 
ações educativas

Promoção de 
Ambientes Livres

Link


Clique no link a seguir para encontrar informações sobre os motivos por que 

o Brasil deve adotar embalagem padronizada para os produtos do tabaco:  

http://livredefumo.org.br/limitetabaco/.

1.2 Programa Nacional de Controle do 
Tabagismo

A Política Nacional de Controle do Tabaco, que orienta o Brasil no cumprimento das 

medidas e diretrizes da CQCT, é desenvolvida por vários ministérios e secretarias do 

Governo Federal. O Programa Nacional de Controle do Tabagismo faz parte da Política 

Nacional de Controle do Tabaco e articula a Rede de Tratamento do Tabagismo no 

SUS, o Programa Saber Saúde, as campanhas e outras ações educativas, além da Pro-

moção de Ambientes Livres.
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http://livredefumo.org.br/limitetabaco/
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O Instituto Nacional de Câncer (INCA) é o órgão do Mi-

nistério da Saúde que coordena o Programa Nacional 

de Controle do Tabagismo (PNCT), desenvolvido em 

parceria com as secretarias estaduais e municipais de 

Saúde, com o Distrito Federal e com outros setores do 

Ministério da Saúde.

O objetivo geral do programa é reduzir a prevalência de 

fumantes e a morbimortalidade relacionada ao taba-

gismo no Brasil. 

Constituem-se diretrizes para o cuidado às pessoas 

tabagistas:

• reconhecimento do tabagismo como fator de 

risco para diversas doenças crônicas;

Reduzir a aceitação social do ato de fumar.

Reduzir os estímulos sociais e econômicos 
para o consumo.

Prevenir a iniciação no tabagismo.

Proteger a população contra a exposição 
ambiental à fumaça de tabaco.

Promover e apoiar a cessação de fumar.

OBJETIVO ESTRATÉGICOS DO PNTC

Atualmente, o programa está implantado nos 26 esta-

dos da Federação e no Distrito Federal, sendo que as 

coordenações estaduais descentralizam as ações para 

os municípios. As principais ações desenvolvidas em 

rede nos estados e municípios que contam com o pro-

grama implantado são educação, comunicação, trei-
namento e conscientização do público, medidas para 

a redução de demanda relativas à dependência e ao 

abandono do tabaco. Ao ingressarem no programa de 

tratamento do tabagismo, os gestores e suas equipes 

assumem o compromisso de organização e implanta-

ção das ações para o cuidado da pessoa tabagista.
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• identificação e acolhimento das pessoas tabagistas em todos os pontos de 

atenção;

• apoio terapêutico adequado em todos os pontos de atenção;

• articulação de ações intersetoriais para a promoção da saúde;

• estabelecimento de estratégias para apoio ao autocuidado das pessoas taba-

gistas;

• formação profissional e educação permanente dos profissionais de saúde para 

prevenção do tabagismo, identificação e tratamento das pessoas tabagistas.

O tratamento das pessoas tabagistas inclui avaliação clínica, abordagem mínima ou 

intensiva, individual ou em grupo e, se necessário, terapia medicamentosa, cujas dire-

trizes clínicas serão disponibilizadas pelo Ministério da Saúde. Nas próximas unidades 

desse módulo, vamos abordar mais detalhadamente esses tópicos.

A atenção às pessoas tabagistas deve ser realizada prioritariamente nos serviços de 

Atenção Básica. Para ofertar o tratamento do tabagismo à população assistida, o ges-

tor municipal deverá se cadastrar no Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da 

Qualidade (PMAQ), disponível no site www.saude.gov.br/dab, e por meio do sistema 

de adesão ao PMAQ, em campo específico, optar por ofertar o tratamento do tabagis-

mo (BRASIL, 2013).

Link


Clique no link a seguir para ler a Portaria n.º 571, de 5 de abril de 2013, 

que atualiza as diretrizes de cuidado à pessoa tabagista no âmbito da 

Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas, do Sis-

tema Único de Saúde (SUS): http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/

gm/2013/prt0571_05_04_2013.html.

1.3 Evolução dos principais indicadores 
de saúde relacionados ao tabagismo e às 
doenças tabaco-relacionadas

No Brasil, atualmente, mais de 70% das mortes são atribuídas às doenças crônicas 

não transmissíveis (DCNT) e o tabagismo está associado ao aumento de risco para 

esse grupo de doenças (SCHMIDT et al, 2011). Diante desse cenário epidemiológico, 

o país assumiu uma série de compromissos em relação às DCNT e lançou o Plano de 

Ações Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças Crônicas Não Transmissíveis 

no Brasil, 2011-2022.

O plano aborda os quatro grupos de doenças de maior magnitude – doenças circulató-

rias, câncer, doenças respiratórias crônicas e diabetes – e propõe a abordagem integra-
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www.saude.gov.br/dab
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2013/prt0571_05_04_2013.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2013/prt0571_05_04_2013.html
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da de quatro de seus fatores de risco: tabagismo, uso 

prejudicial de álcool, inatividade física e alimentação 

não saudável (MALTA, 2014).

A meta do plano nacional, entre outros aspectos, é re-

duzir a prevalência de tabagismo em adultos de 15,1% 

(2011) para 9,1% (2022). Isto significa dizer que, entre 

cada 100 adultos, espera-se que cerca de 9 sejam fu-

mantes em 2022.


O VIGITEL consiste na realização anual 

de entrevistas telefônicas assistidas, por 

computador, em amostras probabilísti-

cas da população com 18 anos e mais, 

residente em domicílios servidos por li-

nhas fixas de telefone nas capitais dos 26 

estados brasileiros e no Distrito Federal.

A análise da tendência de indicadores do tabagismo em 

adultos nas capitais brasileiras, produzida com base 

nas informações do VIGITEL, entre 2006 e 2013, indicou 

redução de 23,6% da proporção de adultos fumantes 

no Brasil, passando de 16,2%, em 2006, para 11,3%, em 

2013 (MALTA et al, 2013). 
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Uma fonte de informação para monitorar a frequência 

e a distribuição dos fatores de risco e proteção para as 

doenças crônicas, entre eles o tabagismo, é o Sistema 

de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doen-

ças Crônicas por Inquérito Telefônico (VIGITEL).

Link


Clique no link a seguir para encontrar pu-

blicações que apresentam os resultados 

do VIGITEL: http://portalsaude.saude.

gov.br/index.php/publicacoes-svs.

De acordo com a Pesquisa Especial de Tabagismo no 

Brasil, o cigarro industrializado é o produto do tabaco 

mais consumido (IBGE, 2009). Entretanto, outros pro-

dutos têm sido frequentemente utilizados por adultos 

e jovens no país, entre eles o narguilé. Também conhe-

cido como cachimbo-d’água, o narguilé é um disposi-

tivo, para fumar tabaco, que pode ser usado por várias 

pessoas simultaneamente. Uma sessão de narguilé 

dura, em média, de 20 a 80 minutos e corresponde a 

fumar 100 cigarros.

Reflexão


Você sabe se os jovens de sua comuni-

dade fazem uso de narguilé? Sua equipe 

discute sobre isso?

A literatura científica indica a associação entre o uso 

de narguilé e câncer de pulmão, doenças respiratórias, 

doença periodontal (da gengiva), entre outras. Além 

disso, você, profissional de saúde, deve ter deduzido 

que o compartilhamento do bocal entre os usuários 

http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/publicacoes-svs
http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/publicacoes-svs
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pode resultar na transmissão de doenças como herpes, 

hepatite C e tuberculose (WHO, 2006).
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De acordo com os resultados de pesquisas nacionais, 

a prevalência do consumo do narguilé entre escolares 

no Brasil é elevada. Portanto, este é um ponto que deve 

ser questionado e avaliado durante o atendimento aos 

adolescentes (Szklo, 2011).

Saiba mais


Para saber mais, procure ler os artigos listados a seguir, disponíveis nos respectivos endereços eletrô-

nicos apresentados:

• Malta DC, Iser BPM, de Sá NNB, Yokota RTC, de Moura L, Claro RM, da Luz MG, Bernal RIT. Tendências 

temporais no consumo de tabaco nas capitais brasileiras, segundo dados do VIGITEL, 2006 a 2011. 

Cad. Saúde Pública 2013, 29(4):812-822. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-311X2013000400018

• Szklo AS, Sampaio MMA, Fernandes EM, de Almeida LM. Perfil de consumo de outros produtos de 

tabaco fumado entre estudantes de três cidades brasileiras: há motivo de preocupação? Cad. Saúde 

Pública. 2011, 27(11):2271-5. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-311X2011001100020

• Malta DC, Ratzsch de Andreazzi MA, Oliveira-Campos M, Araújo Andrade SSC, Bandeira de Sá NN, de 

Moura L, Ribeiro Dias AJ, Crespo CD, da Silva Júnior JB. Tendência dos fatores de risco e proteção 

de doenças crônicas não transmissíveis em adolescentes, Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar 

(PeNSE 2009 e 2011). Rev. Bras. Epidemiol. 2014 Suppl. PeNSE: 77-91. 

http://www.scielo.br/pdf/rbepid/v17s1/pt_1415-790X-rbepid-17-s1-00077.pdf 

1.4 Fechamento da unidade

Nessa unidade, apresentamos a Convenção-Quadro 

para o Controle do Tabaco (CQCT), tratado internacio-

nal de saúde pública do qual o Brasil é país-membro. 

Nesse contexto, discutimos os avanços e os desafios do 

Brasil no que se refere à legislação e à implementação 

das políticas controle do tabagismo. Também mencio-

namos as ações desenvolvidas no âmbito da Política 

Nacional de Controle do Tabaco e do Programa Nacio-

nal de Controle do Tabagismo, que definem as ações 

para diagnóstico, avaliação e tratamento da pessoa ta-

bagista na Atenção Básica.

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-311X2013000400018
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-311X2011001100020
http://www.scielo.br/pdf/rbepid/v17s1/pt_1415-790X-rbepid-17-s1-00077.pdf


 Unidade 2
Identificação, diagnóstico e avaliação da 
pessoa tabagista na Atenção Básica 

Nesta unidade, vamos apresentar os principais tópicos da dependência física, psi-

cológica e comportamental do tabaco, como realizar a identificação do tabagista 

no território, sua classificação diagnóstica, a avaliação motivacional e comporta-

mental, além de discutir os benefícios da interrupção do tabagismo.
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2.1 Tabagismo como dependência e seus 
aspectos neurobiológicos, psicológicos e 
comportamentais

Por muito tempo consideramos que fumar era uma opção comportamental, algo que 

estaria sob o controle do indivíduo, pressupondo que ele pudesse escolher entre fu-

mar ou não.

Sob esta lógica, víamos o fumante como culpado por seu comportamento, alguém que 

fazia algo errado e não mudava por falta de vergonha na cara, como se parar de fumar 

fosse algo bastante simples e que dependesse, unicamente, da vontade do indivíduo.

Na verdade, podemos considerar o tabagismo como uma doença com determinantes so-

ciais, econômicos e culturais, pois o hábito de fumar foi, durante muitos anos, incentivado 
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pela sociedade, como se fosse um sinal de experiência, maturidade ou status econômico. 

Para as mulheres, esse vetor social assumia uma característica até mais forte, com a ques-

tão do charme e elegância anteriormente associados ao comportamento de fumar.

Atualmente, sabemos que fumar é muito mais do que uma opção de comportamento. 

Trata-se da dependência de uma substância psicoativa, no caso a nicotina, que faz 

com que os fumantes, mesmo querendo deixar de fumar, continuem repetindo, com-

pulsivamente, esse comportamento.

Dessa forma, precisamos estar sempre atentos para que a culpabilização do fumante 

pelo seu comportamento de fumar, tão longamente estimulada em nossa sociedade, 

não apareça também nos serviços de saúde. 


Isso pode acontecer, pois, antes mesmo de sermos profissionais de saú-

de, somos seres humanos, passíveis de julgamento e preconceitos em 

nossas opiniões e olhares sobre o outro.

Por exemplo, quando recebemos uma gestante que continuou fumando mesmo após 

a descoberta da gravidez, ou um paciente com importante problema clínico em de-

corrência do cigarro, mas que permanece fumando, espontaneamente emitiremos um 

juízo de valor moral se não nos cuidarmos, considerando que esses usuários estão fa-

zendo algo errado.

Isso pode comprometer nossa capacidade de acolher o fumante e termina por afas-

tá-lo do acesso ao serviço de saúde, pois mesmo que cuidemos para não dizer o que 

pensamos, com certeza nossa opinião acabará por comprometer nossas atitudes em 

relação àquele sujeito.

Para lidar com esse viés, precisamos ter sempre em mente as nossas próprias dificul-

dades, quais os comportamentos que tendemos a repetir, muitas vezes sem desejar, 



19 Controle do tabagismo na atenção básica

ou que temos dificuldades para modificar, como hábitos alimentares, dificuldade de 

iniciar atividades físicas ou realização de compras excessivas. Essa lembrança nos 

aproxima do usuário e nos ajuda a nos colocarmos em seu lugar, aproximando-o mais 

do tratamento, uma vez que ele passa a se sentir compreendido em vez de julgado.

Dissemos, anteriormente, que o tabagismo é a dependência de uma substância psi-

coativa, no caso, a nicotina. Mas, você sabe o que são substâncias psicoativas? Elas 

são definidas como substâncias naturais ou sintetizadas que, ao serem ingeridas, pro-

duzem alterações no Sistema Nervoso Central (SNC), modificando o estado emocional 

e comportamental do indivíduo (BRASIL, 1997). Tratam-se de substâncias que comu-

mente chamamos de drogas de abuso, ou simplesmente de drogas.

Todas as drogas de abuso têm em comum a atuação sobre o Sistema Cerebral de Re-

compensa. Com isso, proporcionam uma forte sensação de prazer, o que pode induzir 

o indivíduo ao abuso e, até mesmo, à dependência daquela substância.

Drogas depressoras

Drogas estimulantes

Drogas alucinógenas

Diminuem a atividade mental. Afetam o cérebro, 
fazendo com que funcione mais lentamente. 
Essas drogas diminuem a atenção, a 
concentração, a tensão emocional e a 
capacidade intelectual.  Exemplos: álcool, 
tranquilizantes, cola, morfina, heroína

Aumentam a atividade mental. Afetam o 
cérebro, fazendo com que funcione mais 
aceleradamente. Exemplos: nicotina, cafeína, 
anfetamina, cocaína, crack.

Alteram a percepção, provocando distúrbios no 
funcionamento do cérebro, fazendo com que ele 
passe a trabalhar desordenadamente, numa 
espécie de delírio. Exemplos: LSD, ecstasy, 
maconha (BRASIL, 1997).

Divisão da ação das substâncias psicoativas no SNC

Como podemos ver, a nicotina está classificada como substância psicoativa estimulan-

te, que pode causar dependência.

Mas, o que é dependência de drogas?
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Segundo definição da Organização Mundial de Saúde (OMS), é “o uso e necessidade, 

tanto física quanto psicológica, de uma substância psicoativa apesar do conhecimento 

dos efeitos prejudiciais à saúde” (WHO, 1993).

De acordo com a Associação Americana de Psiquiatria, a dependência de uma droga 

representa “a existência de um padrão de autoadministração que geralmente resulta 

em tolerância, abstinência e comportamento compulsivo para consumir a droga”.

O diagnóstico de dependência química, ainda segundo a Associação Americana de Psi-

quiatria, ocorre quando o usuário de qualquer droga apresenta três ou mais sintomas 

listados a seguir em um ano (12 meses):

• forte desejo ou compulsão para consumir a substância;

• dificuldade de controlar o uso em termos de início, término ou nível de consumo;

• na ausência ou diminuição, surgem reações físicas, como ansiedade, distúrbio 

do sono, depressão e convulsões;

• necessidade de doses maiores (tolerância);

• abandono progressivo de outros prazeres e interesses e aumento de tempo 

para uso ou para se recuperar dos efeitos;

• persistência no uso, apesar das consequências (APA, 2000).

Podemos perceber que, normalmente, o fumante apresenta todos ou quase todos es-

ses critérios, caracterizando, então, a nicotina como dependência.

Entre todos esses critérios, o mais importante em uma dependência é conseguirmos 

identificar a presença de três aspectos principais, que se constituem na tríade da de-

pendência. Observe a seguir.

Mais uma vez, conseguimos identificar a dependência da nicotina nos três aspectos.

Compulsão

Tolerância

Síndrome de 
abstinência

É um forte desejo de consumir uma substância, 
conhecido também com fissura.

É a necessidade de doses cada vez maiores da 
mesma substância psicoativa para alcançar 
efeitos produzidos, originalmente, por doses 
mais baixas.

É o que acontece quando há interrupção do uso 
de uma substância, podendo ocorrer, como 
consequência, o aparecimento de alguns 
sintomas, como ansiedade, dificuldade de 
concentração e dor de cabeça, que desaparecem 
após poucas semanas sem fumar ou quando se 
consome novamente a substância.

Tríade da dependência

Com isso, a comunidade científica passou a definir o tabagismo como uma dependên-

cia já a partir da 10.a revisão do Código Internacional das Doenças, em 1997, confir-

mando que é uma doença e precisa ser encarada e tratada como tal (WHO, 2004). E 

você, como profissional de saúde, tem a responsabilidade de oferecer o tratamento 

mais adequado para ela, dentro das evidências científicas disponíveis.

Como sabemos, a dependência do tabaco envolve três componentes: físico, psicológi-

co e comportamental. Veremos cada um deles, a seguir.

2.1.1 Dependência física

A fumaça do tabaco, durante a tragada, é inalada para os pulmões, distribuindo-se 

para a circulação e chegando, rapidamente, ao cérebro, em menos de 10 segundos. 

Essa rápida absorção é facilitada pelo grande número de alvéolos pulmonares – cerca 
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de 70 m2 de superfície em cada pulmão, em uma pessoa adulta –, pela pequena espes-

sura das paredes alveolares e pela irrigação capilar abundante. Além disso, o fluxo san-

guíneo capilar pulmonar é rápido, assim, todo o volume de sangue do corpo percorre 

os pulmões em um minuto (FIORE, 2000).

As concentrações de nicotina no sangue arterial aumentam rapidamente após uma 

tragada, com um pico de concentração plasmática de 24 a 50 ng/mL de nicotina e uma 

meia-vida de 30 a 120 minutos. Os níveis, inicialmente altos após a inalação, diminuem 

à medida que a nicotina é redistribuída para outros tecidos do corpo. É por isso que 

os fumantes, geralmente, sentem necessidade de fumar um cigarro a cada meia hora, 

a fim de manter um nível satisfatório de nicotina na corrente sanguínea (FIORE, 2000; 

ROSEMBERG, 2003; SCHUCKIT, 1991).

Todavia, devido às doses repetidas que o fumante recebe regularmente durante o dia, 

a nicotina se acumula por mais de 6 a 8 horas e persiste em níveis significativos por 

toda a noite. Ela é metabolizada principalmente pelo fígado (85-90%), dando origem 

aos seus metabólitos primários: cotinina e óxido de nicotina. A meia-vida da cotinina é 

de 18-36 horas, mas, mesmo 72 horas após o último cigarro, ainda é possível recuperar 

90% de cotinina.

Após a inalação, ao atingir o cérebro, 

a nicotina liga-se, preferencialmente, 

aos receptores colinérgicos nicotínicos 

localizados no sistema mesolímbico-

dopaminérgico do cérebro, conhecido 

como Sistema Cerebral de Recompen-

sa. A nicotina ativa especificamente 

os receptores nicotínicos na Área Teg-

mental Ventral (ATV), causando uma 

imediata liberação de múltiplos neuro-

transmissores, sendo o mais importan-

te a dopamina, no Núcleo Accumbens. 

A liberação de dopamina é um com-

ponente fundamental do circuito de 

recompensa associado ao tabagismo 

(PICCIOTTO; zOLI; CHANGEUX, 1999).
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A liberação de dopamina proporciona no cérebro uma sensação farmacológica de pra-

zer e alívio muito intensa. Como já mencionamos, isso é semelhante ao efeito produ-

zido por outras drogas de abuso, como anfetaminas e cocaína. Quando esse efeito se 

dissipa, os receptores enviam um sinal de que precisam de novo estímulo, ou seja, 

de mais nicotina. Isso é percebido pelo cérebro como uma sensação desagradável, 

surgindo sintomas como irritabilidade, insônia, dor de cabeça, ansiedade, tontura, 

dificuldade de concentração, entre outros, o que chamamos de síndrome de absti-
nência. Outro sintoma importante é o desejo forte por fumar, denominado fissura, que 

também faz parte do processo de dependência física (JARVIS, 2004). 

Fumantes começam a experimentar alteração do humor e diminuição do desempenho 

dentro de horas após o último cigarro. Esses efeitos são completamente aliviados por 

um cigarro, o que restabelece o ciclo de nicotina no organismo, consequentemente, 

reforçando a dependência. 

A tolerância também pode ser explicada pela dependência física. A resposta de au-

toadministração para a nicotina tem um padrão dose-resposta limitado. Ou seja, em 

altas doses a droga torna-se aversiva, assim o fumante deixa de ter a sensação recom-

pensatória. Isso ocorre porque, depois que os níveis plasmáticos de nicotina atingem 

um determinado patamar – 30 a 60 mg em animais de laboratório –, os receptores 

nicotínicos dopaminérgicos dessensibilizam-se temporariamente, não mais respon-

dendo prazerosamente ao estímulo da nicotina. Torna-se necessário, então, aumentar 

a dose para sensibilizar mais receptores, levando a um aumento de receptores nicotí-

nicos no cérebro.

Isso explica por que os adolescentes começam fumando apenas alguns cigarros even-

tualmente e passam a fumar mais, progressivamente, à medida que vão se tornando 

adultos. Só para você ter uma ideia, o número médio de cigarros fumados por dia por 

adultos é de 18 a 20 unidade, o dobro do fumado por adolescentes, 9 cigarros por dia 

(BRASIL, 2001).

NIC

NIC
Nucleus 
accumbens
(nAcc)

O aumento do nível da 
dopamina leva à ocorrência de 
“efeitos positivos”, os quais 
viabilizam que o fumante 
tenha sensações gratificantes.

Nicotina

Dopamina
Área tegmentar 
ventral (VTA)

Efeitos da Nicotina no SNC
(Sistema Nervoso Central)
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2.1.2 Dependência psicológica

Ora, se o uso de uma substância pode causar uma sensação de prazer tão intensa que 

chega a ser reconhecida pelo cérebro como uma recompensa positiva, é claro que esse 

comportamento tenderá a ser repetido e incorporado. 

As sucessivas repetições tendem a associar não só o comportamento que conduz à 

recompensa, mas estímulos, sensações, determinadas atividades e situações e até 

mesmo emoções, que são associados a esse comportamento no dia a dia do fumante.

Dessa forma, o uso da nicotina passa a ser utilizado para reduzir sentimentos desagra-

dáveis, negativos, angústia e depressão. Contudo também pode servir para potencia-

lizar estados positivos. Ou seja, o cigarro torna-se a forma como o sujeito lidará com 

seus sentimentos, virando uma espécie de bengala emocional.

Seu uso também pode ser associado, inclusive, a um aumento de rendimentos psico-

físicos, como a capacidade de vigília, atenção, memória e o rendimento intelectual. 

Com isso, o cigarro acaba se tornando uma espécie de companheiro, que auxilia na 

redução da ansiedade e em situações de estresse, ajudando, também, no alívio da sen-

sação de vazio e tristeza.

Torna-se muito importante, então, que você perceba a perda desse companheiro pelo 

usuário como um processo de luto, que pode gerar bastante sofrimento, para que você 

possa oferecer o suporte adequado para minimizar essa dor.

2.1.3 Dependência comportamental

Os fumantes utilizam cigarros em praticamente todas as circunstâncias de suas vidas 

diárias. Assim, existem muitas oportunidades para criar associações entre as mais di-

versas situações e o comportamento de fumar.
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A associação do fumar após essas situações específicas 

faz com que esses eventos se tornem fortes estímulos 

para a manutenção do hábito. Assim, o fumante passa 

a buscar o cigarro em algumas situações condiciona-

das, referidas como gatilhos. São situações frequentes 

de gatilhos para o ato de fumar as refeições, as ativida-

des intelectuais (como o uso do computador), a relação 

sexual, o consumo de café ou de bebidas alcoólicas, as 

ações de dirigir, usar o telefone ou ir ao banheiro (IS-

MAEL, 2007).

O ato de fumar também é mantido pelo gestual, no 

qual a necessidade de manter sempre algo nas mãos 

e a repetição do movimento de levar o cigarro à boca 

centenas de vezes por dia culminam com o desenvolvi-

mento de compulsão. Isso se torna um comportamento 

automático, sobre o qual o fumante há muito já perdeu 

o controle. Sem consciência do ato, ele simplesmente 

o repete.

Saiba mais


No Cadernos de Atenção Básica – Estra-

tégias para o Cuidado da Pessoa com 

Doença Crônica: o Cuidado da Pes-

soa Tabagista, você encontrará uma 

publicação atualizada com subsídios 

para abordagem, avaliação, motiva-

ção e acompanhamento adequados 

da pessoa que fuma. Disponível em: 

http://189.28.128.100/dab/docs/portal-

dab/publicacoes/caderno_40.pdf.

2.2 Abordagem inicial e 
classificação diagnóstica 

Todo encontro com os usuários dos serviços de saúde 

é um momento importante para identificar a pessoa 

tabagista. Seja em consulta de urgência (acolhimen-

to/demanda espontânea), consulta programada ou, 

ainda, em visitas domiciliares, é importante sempre 
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questionar sobre o hábito de fumar e preencher a Ficha 

de Cadastro Individual (CDS- e-SUS AB). Lembre-se da 

importância da postura receptiva e não julgadora que o 

profissional de saúde deve adotar.

Ainda nessa unidade, discutiremos a abordagem 

diagnóstica, especificamente os pontos essenciais da 

anamnese e a classificação diagnóstica. A entrevista 

motivacional e as diferentes abordagens para cessação 

de tabagismo serão apresentadas na Unidade 3.

http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/caderno_40.pdf
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/caderno_40.pdf
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No quadro adiante, estão listadas as informações relevantes que devem ser coletadas 

durante a abordagem inicial do fumante.

base na fala da pessoa e é de fundamental importância para o planejamento da abor-

dagem e a definição das tarefas motivacionais que a equipe desenvolverá em relação 

ao paciente. Esse modelo elenca seis estágios de mudança do paciente fumante, os 

quais você conhecerá agora, porém verá mais detalhadamente na Unidade 3.

OS SEIS ESTÁGIOS DA MUDANÇA DO PACIENTE FUMANTE

Pré-contemplação Não há intenção de parar.

Contemplação
Há consciência do problema, mas há, também, ambivalência 
quanto à mudança.

Preparação Prepara-se para parar de fumar.

Ação Para de fumar.

Manutenção Consolida os ganhos obtidos durante a fase de ação.

Recaída Volta a fumar.

Fonte: do autor

Quadro 1 – Abordagem inicial do fumante.

• Anamnese
• História tabagística

• Idade de início
• Número de cigarros fumados por dia
• Tentativas de cessação
• Tratamentos anteriores com ou sem sucesso
• Recaídas e prováveis causas
• Sintomas de abstinência
• Exposição passiva ao fumo
• Convivência com outros fumantes (casa/trabalho) 
• Fatores associados (café, consumo de bebida alcoólica) 

• Sinais e sintomas associados ao uso de tabaco
• Doenças prévias e atuais
• Medicamentos em usos
• Alergias
• Antecedentes familiares

• Avaliação do grau de dependência
• Teste de Fagerström para a dependência de nicotina

• Avaliação do grau de motivação para a mudança
• Modelo Prochaska e DiClemente 

Fonte: INCA, 2001.

No quadro, você verificou a menção ao teste de Fagerström e ao modelo Prochaska e 

DiClemente. Eles são muito importantes para a sua prática profissional e os descreve-

remos ao longo das próximas páginas.

O modelo desenvolvido por Prochaska e DiClemente (1983) permite a identificação do 

grau de motivação para a mudança do paciente fumante. A identificação é feita com 

Pré- contemplação Contemplação

Preparação

AçãoManutenção

Recaída
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Saiba mais


Nas Diretrizes para Cessação do Tabagismo – 2008, da Sociedade Bra-

sileira de Pneumologia e Tisiologia, você encontrará uma ferramenta 

atualizada e abrangente para a abordagem do tabagista. Disponível em: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/is_digital/is_0408/pdfs/IS28(4)116.pdf.

Identifique a pessoa tabagista e registre-a na Ficha de Cadastro Individual (CDS- e-

SUS AB), pois isso é importante para o monitoramento do paciente, bem como para o 

cálculo dos indicadores e planejamento em saúde. Quanto à classificação diagnóstica 

dos transtornos relacionados ao fumo, você deve saber registrar de modo adequado 

nos instrumentos frequentemente utilizados na Atenção Básica: Classificação Estatís-

tica Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID-10) e Classifica-

ção Internacional de Atenção Primária (Ciap-2R).

A Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a 

Saúde (CID-10), em sua décima revisão, é uma lista de códigos para a classificação de 

doenças e de uma grande variedade de sinais, sintomas, aspectos anormais, queixas, 

circunstâncias sociais e causas externas para ferimentos ou doenças. A CID-10 tem 22 

capítulos e, dentro desses, estão os agrupamentos, que se constituem em um conjun-

to de categorias. As categorias correspondem ao código de uma letra e dois dígitos. 

Finalizando o código completo da doença, existem as subcategorias, nas quais, a cada 

código de categoria, junta-se um ponto e um algarismo.

Na CID-10, os transtornos relacionados ao fumo estão classificados conforme a seguir.

• Capítulo V – Transtornos mentais e comportamentais

• F17 – Transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de fumo

• F17.0 – Intoxicação aguda 

• F17.1 – Uso nocivo para a saúde 

• F17.2 – Síndrome de dependência

• F17.3 – Síndrome (estado) de abstinência

• F17.4 – Síndrome de abstinência com delirium

• F17.5 – Transtorno psicótico

• F17.6 – Síndrome amnésica

• F17.7 – Transtorno psicótico residual ou de instalação tardia 

• F17.8 – Outros transtornos mentais ou comportamentais

• F17.9 – Transtorno mental ou comportamental não especificado

• Capítulo XXI – Fatores que influenciam o estado de saúde e o contato com os 

serviços de saúde

• z72 – Problemas relacionados ao estilo de vida

• z72.0 – Uso do tabaco
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Link


Para consultar a Classificação Estatística Internacional de Doenças e 

Problemas Relacionados à Saúde (CID-10), clique no link a seguir, do 

Centro Colaborador da OMS para a Classificação de Doenças em Portu-

guês. Você poderá consultar a CID-10 em formato Help para Windows, 

em formato HTML (pelo navegador da internet) e por um programa de 

pesquisa por termos – PESQCID. 

http://www.datasus.gov.br/cid10/V2008/cid10.htm

A Classificação Internacional de Atenção Primária (Ciap-2R), em sua segunda revisão, 

é um sistema de classificação de problemas clínicos, não restrito à classificação de 

doenças. 

Na Ciap-2R, os transtornos relacionados ao fumo estão classificados conforme segue:

• Capítulo P – Psicológico
• Código P17 – Abuso do tabaco

Link


Clique no link a seguir para consultar a Classificação Internacional de 

Atenção Primária (CIAP 2).

http://sbmfc.org.br/media/file/CIAP%202/CIAP%20Brasil_atualizado.pdf

2.3 Avaliação do grau de dependência da 
nicotina

Na abordagem inicial do fumante, é importante avaliar o grau de dependência de nico-

tina, com o objetivo de orientar o plano terapêutico do paciente. O teste de Fagerström 

para a dependência de nicotina (FTND) é um instrumento de fácil aplicação, que per-

mite avaliar o grau de dependência física do paciente à nicotina (APA, 2000; REICHERT, 

2008; ARAUJO, 2012).
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http://www.datasus.gov.br/cid10/V2008/cid10.htm
http://sbmfc.org.br/media/file/CIAP%202/CIAP%20Brasil_atualizado.pdf
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O teste é composto por seis questões, com alternativas de reposta variando de duas 

a quatro opções. Para cada alternativa de resposta, existe uma pontuação, facilmente 

identificada porque o valor se encontra ao lado da opção de resposta.

A somatória dos pontos das alternativas de respostas escolhidas pelo fumante per-

mitirá classificar o indivíduo em cinco categorias, que correspondem ao seu grau de 

dependência de nicotina.

Assim, a classificação do grau de dependência física de nicotina, obtida com a aplica-

ção do teste, é a que segue:

→ 0-2 – muito baixa dependência de nicotina

→ 3-4 – baixa dependência de nicotina

→ 5 – média dependência de nicotina

→ 6-7 – elevada dependência de nicotina

→ 8-10 – muito elevada dependência de nicotina

A classificação do indivíduo segundo o Teste de Fagerström é um dos elementos a se-

rem considerados pela equipe de saúde para estabelecer a abordagem da cessação 

do tabagismo, pois permite uma reflexão sobre a dependência e estratégias para seu 

enfrentamento, além de auxiliar no estabelecimento do plano de tratamento e acom-

panhamento do indivíduo.


Outro teste utilizado para avaliar o grau de dependência da nicotina é 

o teste de Glover-Nilson, utilizado para a avaliação do processo com-

portamental associado ao tabagismo. O questionário é composto de 

onze questões, sendo que, para cada questão, são apresentadas cinco 

opções de resposta. A gradação das respostas varia de 0 a 4. A somatória 

da pontuação obtida permite classificar o indivíduo em uma das qua-

tro categorias apresentadas: dependência comportamental leve, de-

pendência comportamental moderada, dependência comportamental 

severa ou dependência comportamental muito severa (ARAUJO, 2012).

2.4 Benefícios da interrupção do tabagismo

Os benefícios da cessação do tabagismo, como veremos a seguir, são muitos, ocorrem 

em todas as idades e mesmo que o fumante já esteja com alguma doença causada 

Quadro 2 – Teste de Fagerström para a dependência de nicotina

1. Quanto tempo, logo após acordar, você fuma seu primeiro cigarro?
(3) nos primeiros 5 minutos
(2) de 6 a 30 minutos
(1) de 31 a 60 minutos
(0) mais de 60 minutos

2. Você acha difícil não fumar em lugares proibidos?
(1) sim
(0) não

3. Qual o cigarro do dia que traz mais satisfação?
(1) o 1.º da manhã
(0) os outros

4. Quantos cigarros você fuma por dia?
(0) menos de 10
(1) 11-20
(2) 21-30
(3) mais de 31

5. Você fuma mais frequentemente pela manhã?
(1) sim
(0) não

6. Você fuma mesmo doente, quando precisa ficar acamado a maior parte do 
tempo?
(1) sim
(0) não

Fonte: INCA, 2001.
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pelo cigarro. É importante que você e toda a equipe de 

saúde conheçam os benefícios da interrupção do taba-

gismo e possam dar informações claras aos fumantes.  

Saiba mais


Para saber mais, procure ler o artigo a se-

guir, disponível em: http://bvsms.saude. 

gov.br/bvs/publicacoes/estrategias 

_cuidado_pessoa_doenca_cronica_cab 

35.pdf.

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria 

de Atenção à Saúde. Departamento de 

Atenção Básica. Estratégias para o cuida-

do da pessoa com doença crônica: o cui-

dado da pessoa tabagista/Ministério da 

Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, 

Departamento de Atenção Básica. – Bra-

sília: Ministério da Saúde, 2015.

Embora existam muitas estratégias de comunicação, 

com o objetivo de divulgar os malefícios do tabagismo, 

os benefícios da cessação não são tão amplamente 

divulgados, mas são úteis para sensibilizar e conscien-

tizar os fumantes e seus familiares. A literatura indica 

que fumantes que pararam de fumar, mesmo em idade 

avançada, aumentaram sua expectativa de vida. Além 

disso, a qualidade de vida melhora muito ao parar de 

fumar (ARAUJO, 2012; BRASIL, 2015). 

Portanto, não deixe de informar ao fumante os benefícios 

para a saúde da cessação do tabagismo (BRASIL, 2001b).


Outro benefício que pode e deve ser des-

tacado é o econômico, levando-se em 

conta o valor que será economizado ao 

deixar de comprar cigarros. Ajude seu pa-

ciente a calcular o quanto ele gasta por 

ano comprando cigarros e relacione com 

o que ele poderia fazer com esse valor.

2.5 Fechamento da unidade

Nessa segunda unidade, comentamos os principais tó-

picos relativos à dependência de nicotina, seus aspec-

tos neurobiológicos, psicológicos e comportamentais, 

bem como a aferição do grau de dependência de nicoti-

na e a classificação diagnóstica de transtornos relacio-

nados ao fumo, segundo a CID-10 e a CIAP-2R. Na pró-

xima unidade, abordaremos a condução do tratamento 

do tabagismo na Atenção Básica.
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Após 20 minutos, a pressão sanguínea e a 
pulsação voltam ao normal. 

Após 8 horas, o nível de oxigênio no san-
gue se normaliza.

Após 24 horas, os pulmões já funcionam 
melhor. 

Após 48 horas, o olfato e o paladar melho-
ram.

Após 72 horas, a respiração torna-se mais 
fácil. 

Após 2-12 semanas, ocorre melhora da 
circulação. Caminhar e exercitar-se ficam 
mais fáceis.

Após 3-9 meses, aumenta a eficiência 
pulmonar. 

Após 5 anos, o risco de morte por infar-
to do miocárdio é reduzido a cerca da 
metade.

Após 10 anos, o risco de câncer de pul-
mão é reduzido a cerca da metade.

BENEFÍCIOS DA CESSAÇÃO DO  
TABAGISMO PARA A SAÚDE

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/estrategias_cuidado_pessoa_doenca_cronica_cab35.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/estrategias_cuidado_pessoa_doenca_cronica_cab35.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/estrategias_cuidado_pessoa_doenca_cronica_cab35.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/estrategias_cuidado_pessoa_doenca_cronica_cab35.pdf


 

Unidade 3
Tratamento do tabagismo na Atenção 
Básica 

Nesta unidade, veremos como, efetivamente, conduzir o tratamento do tabagismo 

na prática da Atenção Básica. Para tanto, apresentaremos as orientações-chave 

para a cessação do tabagismo e discutiremos a abordagem e as evidências científi-

cas do tratamento do fumante.

Primeiramente, falaremos das principais técnicas que orientam as estratégias não 

medicamentosas para a abordagem do tabagismo, como a entrevista motivacional 

e a abordagem cognitivo-comportamental. Depois, discutiremos as estratégias me-

dicamentosas e quais combinações de medicamentos podem beneficiar o usuário.

Abordaremos, também, as situações especiais que podem dificultar o tratamento, 

como a abordagem de adolescentes e adultos jovens e pacientes com comorbida-

des clínicas ou psiquiátricas.

Ainda nessa unidade, você aprenderá, na prática, como fazer o manejo da fissura e 

abstinência no tratamento do tabagismo.

Por fim, falaremos da importância de abordar o ganho de peso no tratamento, es-

timulando a adoção de hábitos mais saudáveis, que possam contribuir para o pro-

cesso de mudança de comportamento do fumante.



31 Controle do tabagismo na atenção básica

3.1 Entrevista motivacional

Sabemos, pelo senso comum, que, se o indivíduo não 

quiser, ele não parará de fumar. Assim, a motivação 

para deixar de fumar é um aspecto fundamental para 

a mudança de comportamento e deve ser trabalhada 

em cada etapa do processo de cessação do tabagismo.

A Entrevista Motivacional (EM) é uma técnica indicada 

para estimular a motivação para a mudança de com-
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Ressaltamos, contudo, que não existe um formato es-

pecífico para essa abordagem, podendo ser realizada 

por qualquer profissional de saúde, seja em um aten-

dimento individual ou em grupo, em um acolhimento 

ou em uma consulta estruturada. Pode estar presente 

mesmo em uma conversa informal com o usuário ou 

até por telefone ou busca ativa.

Sua teoria vem do conceito de motivação como um es-

tado de prontidão à mudança, sendo então algo mo-

mentâneo, variável, que pode oscilar, de tempos em 

tempos, ou de uma situação para outra, podendo ser 

modificado. Isso significa que a motivação também é 

um comportamento que pode ser estimulado.

A EM é considerada um marco nas abordagens de trata-

mento dos transtornos decorrentes do uso de substân-

cias psicoativas, incluindo-se o tabagismo, por possibi-

litar a intervenção em indivíduos com pouca motivação 

para a mudança de comportamento (MILLER; ROLNICK, 

2001). Seu surgimento se deu no início da década de 

1980, por Miller e Rollnick – apesar de a teoria ter sido 

publicada apenas em 1991.

A abordagem baseia-se no modelo transteorético, 

que perpassa várias teorias, proposto por Prochaska 

e DiClementi, e que se dividem em seis os estágios de 

mudança de comportamento, ou motivacionais: pré-

contemplativo, contemplativo, preparação, ação, ma-

nutenção e recaída ou retorno ao comportamento de 

risco (PROCHASKA; DICLEMENTE,1983).

portamento. Portanto, você deve utilizá-la em todos 

os momentos do tratamento, desde a identificação do 

tabagista até a sua abordagem, com o objetivo de for-

talecer o desejo de parar de fumar.

Isso significa dizer que, em todo e qualquer encontro 

com o fumante, independentemente de ele estar sen-

do abordado sobre seu hábito de fumar em um atendi-

mento de rotina ou por ter buscado ajuda ativamente 

para deixar de fumar, a abordagem motivacional, ba-

seada na EM, deve orientar a conversa. 
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Preparação

Contemplação

Recaída

Pré-contemplação

Manutenção

Ação

Ação

Pré-contemplação

Contemplação

Estágio pré-
contemplativo

O indivíduo ainda não reconhece o fumar como  um problema em 
seu comportamento, então não apresenta desejo para deixar de 
fumar. Na prática, é aquele usuário que, quando identificado o 
tabagismo na consulta, defende seu uso, dizendo, por exemplo, 
que gosta de fumar e que nunca teve qualquer problema por isso; 
ou que conhece várias pessoas que morreram precocemente sem 
nunca terem fumado, ao passo que outros fumaram por longos 
períodos e nunca desenvolveram qualquer problema de saúde.

Estágio
contemplativo

É quando o usuário começa a contemplar a possibilidade de o 
hábito de fumar ser um problema e entra em um processo de 
ambivalência (explicaremos melhor esse conceito na sequência da 
unidade), analisando os prós e os contras de seu comportamento e 
da possibilidade de mudar. Por exemplo, a contemplação aparece 
quando o usuário nos diz: “Eu entendo quando você me diz que 
fumar pode agravar o meu estado de saúde, mas, por outro lado, 
eu gosto tanto de fumar... me ajuda a relaxar”.

Preparação
O indivíduo começa a se preparar para deixar de fumar. Na prática, 
podemos perceber que ele atingiu esse estágio quando se sente 
preparado para marcar a data para deixar de fumar.

Ação Constitui-se quando o usuário consegue pôr em prática a 
mudança, ou seja, efetivamente para de fumar

Manutenção
É o estágio em que o indivíduo precisa reforçar a mudança que já 
aconteceu e deve ser contínua, ou seja, manter-se sem fumar, o 
que talvez seja ainda mais difícil do que parar.

Recaída
Ocorre o retorno ao comportamento de fumar, o que pode 
acontecer e, de certa forma, faz parte do processo de tratamento.

Preparação
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É importante distinguirmos lapso de recaída. O lapso 

configura apenas um deslize no processo de parar de 

fumar, quando o indivíduo consome, pontualmente, 

uma quantidade de cigarros – independentemente de 

qual seja essa quantidade – e logo retoma seu proces-

so, deixando de fumar novamente. Já a recaída ocorre 

si, de acordo com o momento do indivíduo, em um mo-

vimento que os autores denominam roda da mudança. 

A ambivalência é sempre uma questão central na abor-

dagem ao tabagismo. Na ambivalência, o indivíduo en-

contra-se dividido entre dois lados:

• um prazeroso, que deseja manter a continuida-

de do uso, pelos ganhos que o usuário tem (pra-

zer e alívio da ansiedade, entre muitos outros);

• outro mais racional, que sabe que aquele com-

portamento é prejudicial e considera a necessi-

dade de parar.

Os indivíduos estão, quase sempre, divididos entre es-

ses dois lados, como em uma balança decisória, porém, 

paralisados, sem saber para que direção seguir. 

A grande maioria dos indivíduos que serão abordados 

para deixar de fumar estarão em estado pré-contem-

plativo ou contemplativo. Isso ocorrerá, especialmen-

te, quando não houver uma busca ativa de tratamento 

para deixar de fumar e a intervenção estiver ocorrendo, 

por exemplo, em um acolhimento ou consulta de rotina 

no Centro de Saúde (CS) ou em visita domiciliar.

Chamamos isso de janela ou contexto de oportunidade, 

que ocorre quando temos a chance de abordar o taba-

gismo sem que seu tratamento tenha sido diretamente 

solicitado pelo usuário. Desse modo, há grande possi-

bilidade de o fumante estar resistente a falar sobre isso, 
Fo

nt
e:

 S
hu

tt
er

st
oc

k.

quando há um retorno regular ao consumo de cigarros, 

mesmo que em um padrão menor do que o indivíduo 

costumava fumar antes.

Na prática, os estágios motivacionais não ocorrem em 

sequência, mas de maneira dinâmica, variando entre 
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então você precisará de sensibilidade e delicadeza para tratar o assunto, sem aumen-

tar essa resistência.

Pense, como exemplo, em uma mãe que procura o Centro de Saúde para levar seu 

filho com crise de broncoespasmo e a equipe identifica que ela é fumante. Sabemos 

que seu hábito de fumar pode prejudicar a capacidade respiratória do filho. Nes-

sa ocasião, ela não foi ao CS procurando ajuda para seu tabagismo, mas podemos 

abordar o assunto, ajudando-a a perceber a relação entre seu hábito de fumar e os 

sintomas da criança, em uma tentativa de motivá-la a repensar seu hábito e, talvez, 

despertar a vontade de parar.
Expressar 
empatia

Desenvolver 
discrepância

Rolar com
(ou acompanhar)
a resistência

Promover 
autoeficácia

Significa aceitar a ambivalência do indivíduo, 
compreendendo que o comportamento de fumar lhe 
traz algo positivo, por isso tem dificuldade de mudar, 
não emitindo um juízo de valor, contudo, sem perder a 
mudança como o objetivo principal.

Ajude o indivíduo a perceber uma diferença entre o 
comportamento de fumar e seus objetivos, desejos e 
valores na vida, na tentativa de que ele perceba o 
tabagismo como um obstáculo que necessita ser 
superado. Por exemplo, uma avó lhe diz, em seu 
atendimento, que gostaria de ser um exemplo para seus 
netos, mas que, toda vez que fuma, eles reclamam, 
dizendo que aprenderam na escola que ela pode morrer. 
Pontuar isso a ajudará a identificar sua própria 
ambivalência e despertar a vontade de mudar.

Evite argumentação ou confronto. Quando encontrar a 
resistência, use-a como um sinal para modificar sua 
abordagem, para tentar construir com o indivíduo 
alternativas, sem precisar impô-las.

O indivíduo precisa acreditar que pode parar de fumar, 
pois ele é que será o responsável por fazê-lo. Você 
ajudará o indivíduo a aumentar sua confiança na 
mudança à medida que confiar na habilidade dele em 
mudar.

Princípios fundamentais da entrevista motivacional

Fo
nt

e:
 S

hu
tt

er
st

oc
k.

A EM proporcionará a você, profissional de saúde, habilidade para lidar com a ambiva-

lência do indivíduo, no sentido de diminuir a resistência e aumentar a motivação para 

a mudança do comportamento de fumar. Você precisará ter cuidado, no entanto, para 

não querer resolver a ambivalência do indivíduo. Para mudar, é fundamental que ele 

próprio ache seu caminho.

A seguir, você entenderá melhor como utilizar os preceitos da EM na prática e perceber 

quais são as estratégias mais eficazes para motivar as pessoas a pararem de fumar.
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Dar orientação 
e informações

Em alguns momentos, precisaremos oferecer ao usuário 
informações claras e precisas, que o auxiliem no processo de 
tomada de decisão. Um aconselhamento breve e informativo  
pode ajudar em momentos de dúvida. Por exemplo: Você 
sabia que fumar e tomar pílula anticoncepcional pode 
aumentar em até 10 vezes o risco de derrames?

Principais estratégias motivacionais

Proporcionar
escolhas

A resistência pode ser esperada quando o indivíduo tem suas 
opções limitadas. A verdadeira motivação aparece quando 
ele percebe que tem uma escolha de como mudar. Insistir em 
uma estratégia particular, a despeito da percepção e do 
desejo do indivíduo, pode comprometer a motivação e os 
resultados. Você deve, então, mostrar claramente as alterna-
tivas e deixar que a pessoa decida o que lhe seja melhor, por 
exemplo, apresentando as várias possibilidades de trata-
mento, medicamentoso ou não.

Diminuir a
atratividade

Pela ambivalência, os indivíduos estão sempre divididos 
entre os benefícios e os custos da mudança e os ganhos de 
manter a continuidade de seu comportamento. Falar 
abertamente sobre tais ganhos, percebendo a atratividade 
do comportamento de fumar, pode ajudar a contraba-
lançá-los, adotando medidas para diminuir sua atrativi-
dade. Por exemplo: 

Remover
barreiras

Praticar
empatia

Clarificar 
metas e ajudar 
ativamente

Proporcionar
retorno ou 
feedbacks

Barreiras práticas e específicas podem interferir na decisão 
de mudança. Um efetivo aconselhamento motivacional 
precisa ajudar a identificar e superar essas barreiras, como 
no caso de um familiar fumante estar dificultando o trata-
mento do indivíduo, em que você pode se propor a conversar 
com esse familiar e, até mesmo, encaminhá-lo para outro 
grupo, desde que esse desejo apareça; ou, se o fumante 
manifestar vontade de participar do grupo, porém as 
reuniões deste acontecerem durante seu horário de trabalho, 
você pode enviar uma carta ou até mesmo telefonar para o 
empregador, explicando a importância do processo e como 
essas sessões de grupo evitarão muitas faltas no futuro, 
aumentando a produtividade do funcionário. Enfim, quais-
quer que sejam as barreiras que o fumante identificar para 
seu tratamento, é seu dever como profissional ajudá-lo, na 
prática, a resolver, entendendo que ele já enfrentará uma 
série de dificuldades internas e inerentes ao processo, em 
uma tentativa de minimizar as resistências.

É fundamental ser caloroso, respeitoso, dar suporte, cuidar, 
preocupar-se, demonstrar interesse e tentar compreender, sem 
julgar o indivíduo que está tentando abordar. Porém, empatia não 
significa ter identificação com o outro, mas ter a habilidade de se 
colocar em seu lugar e entender o significado que ele dá à situação 
ou ao problema. A empatia é uma habilidade que pode ser desen-
volvida, embora nem sempre seja fácil, visto que exige que você 
migre de um papel técnico, distanciado da problemática, para um 
entendimento mais emocional do sujeito.

Pouco ou nenhum esforço será feito para atingir uma meta se esta 
não for percebida como importante e viável pelo indivíduo. Por 
isso, você deve orientá-lo a traçar objetivos simples, que ajudem a 
criar motivação para a mudança. Você precisará ter uma postura 
ativa quando o indivíduo desanimar ou considerar o abandono da 
mudança, aumentando muito as chances de que ele mantenha 
seus esforços.

Os indivíduos muitas vezes desistem da mudança por não receber-
em retornos claros e significativos sobre sua situação, pois o 
conhecimento aberto sobre ela é fundamental para a motivação. 
Resultados de testes objetivos, automonitoração diária de 
consumo ou expressões de preocupação e de cuidado ajudam no 
engajamento ao processo.
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As técnicas motivacionais são efetivas em motivar os fumantes a realizar 

tentativas e instrumentalizam você, profissional de saúde, a abordar pa-

cientes pré-contemplativos, ajudando-os a desenvolver habilidade para 

lidar com ambivalência e motivação para mudança de comportamento 

(FIORE, 2008).

Dessa forma, na abordagem motivacional do fumante, adote uma postura não con-

frontativa, mas baseada em empatia e flexibilidade. A avaliação dos estágios motiva-

cionais deve orientar a intervenção específica para cada estágio, como mostraremos 

na sequência.

alternativa, mas o usuário pode ser motivado para o tratamento e encorajado a partir 

de diálogos abertos e objetivos. Nessa fase, o fumante não cogita abandonar o cigarro, 

por achar que ele não atrapalha sua vida e sentir que tem a capacidade de parar o 

consumo na hora em que quiser.

As estratégias, nessa fase, devem ser: criar vínculo com o sujeito, mostrar-se disponível 

e acolhedor para ouvir, manter porta aberta, acolher a família, conversar sobre o pa-

drão de uso e proporcionar reflexões sobre o uso.

Na contemplação, o indivíduo 

percebe os prejuízos, atuais ou 

futuros, causados pelo consu-

mo de cigarros, mas se sente 

incapaz de viver sem ele. Esse 

comportamento, ora favorá-

vel, ora contrário à mudança, 

é conhecido por ambivalência 

e acompanha o sujeito durante 

todo o tratamento. Indivíduos 

nessa fase estão mais predis-

postos a buscar ajuda especia-

lizada, principalmente se forem 

abordados sem confronto.

As intervenções devem ir além 

de manter vínculo com o sujei-

to e mostrar-se disponível e acolhedor para ouvir, discutir sobre a ambivalência: prós 

e contras do uso, enfatizar a livre escolha e responsabilidade, aumentar autoestima e 

autoconfiança dos sujeitos para a mudança e aumentar o diálogo, evitando confron-

tos, decisões ou conclusões.

Luck

Na pré-contemplação, o indivíduo não sente a necessidade da mudança. Muitas vezes 

sequer percebe que os problemas estão relacionados ao cigarro. O confronto é a pior 
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Na preparação, o indivíduo percebe 

sua condição e os prejuízos decorren-

tes de sua dependência, vê-se inca-

paz de resolver o problema sozinho e 

procura ajuda. Como a ambivalência 

é uma característica marcante entre 

esses indivíduos, proporcione a ele 

escuta e atendimento.

Nesse momento da abordagem, 

ofereça recursos e opções para ele 

efetivamente parar de fumar, como 

apresentar o grupo de apoio, discu-

tir sobre as estratégias medicamentosas e passar as principais estratégias para lidar 

com a fissura. Tudo isso será visto ainda nessa unidade.

Na ação, o indivíduo inicia o tratamento e efetivamente para de fumar, mas ainda con-

vive com a dúvida, portanto necessita acompanhamento constante, pois pode sentir-

se com uma carga pesada com a qual lidar sozinho.


Será necessário para você, nessa fase, reconhecer, elogiar e reforçar 

progressos alcançados, identificar situações de risco e estratégias de 

enfrentamento, colaborar na busca de novas estratégias de enfrenta-

mento, oferecer suporte para a prevenção de recaída e falar sobre prós e 

contras da redução e abstinência.

Luck Luck Luck Luck Luck

Luck Luck Luck Luck Luck

Banca e tabacaria

Notíci�

Notíci�

Notíci�

Luck Fume
Notíci�

A manutenção é a mudança no padrão de consumo, porém não é definitiva. Você de-

verá manter com o sujeito diálogo sobre fissura, lapsos, recaída e discutir possibilida-

des de enfrentamento da abstinência e suas implicações físicas e psicológicas, além 

de trabalhar a ambivalência, elucidar e amenizar os sinais e sintomas da abstinência, 

trabalhar com expectativas, ganhos, perdas etc. Também é fundamental que você faça 
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a prevenção da recaída, estimulando o participante a identificar situações rotineiras 

que o fazem fumar e traçando estratégias de enfrentamento dessas situações e forta-

lecendo a motivação para o seguimento.

Nessa etapa, você deve estimular o sujeito a frequentar grupos intra e extra Unidades 

de Saúde, oferecer suporte para a prevenção de recaída, estimular inserção/reinserção 

social, quando possível, e manter vínculo e suporte, sempre que necessário.

Sempre que o indivíduo em manutenção, ou seja, que já tiver sido fumante, compare-

cer à unidade, elogie e reforce seu processo de parada, em todos os seus atendimen-

tos, mesmo que ele já tenha parado há tempo, ou sem a ajuda da equipe. Também é 

importante que você o ajude a identificar e superar as principais dificuldades no pro-

cesso de estar sem cigarros.

 É contraindicado fazer julgamentos ou repreensão.

Quando acontece uma recaída, o sujeito tem dificuldades de voltar a buscar ajuda, 

pois tem sentimentos de vergonha e fracasso. Por isso, deixe claro, desde o começo 

do tratamento, que a recaída pode vir a acontecer, embora não seja o desejado. A lite-

ratura, inclusive, coloca que é preciso de 4 a 7 tentativas para que o fumante consiga 

efetivamente deixar de fumar. Isso o ajudará a aceitar sem críticas e tentar de novo.

O momento da recaída deve ser visto como uma ocasião para a reflexão, visando à pre-

venção de recaídas futuras. Avalie causas e circunstâncias do insucesso, procurando res-

ponder às seguintes perguntas: O que aconteceu? O que estava fazendo nessa hora? O que 

estava pensando/sentindo? De onde veio o primeiro cigarro? Já pensou em nova data?

A recaída é o retorno ao consumo, podendo iniciar com o lapso, evoluindo para a re-

caída – padrão anterior de uso. Encoraje o sujeito a retomar o tratamento.
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Muitas vezes, será preciso reavaliar a abordagem, inclusive a farmacoterapia, negociar 

ou renegociar plano de tratamento, reconhecer e elogiar progressos alcançados e ne-

cessidades de mudanças, identificar situações de risco e estratégias de enfrentamento 

e rever objetivos e metas, buscando lições aprendidas com a recaída, além de manter 

vínculo e suporte, sempre que necessário.

3.2 Abordagem cognitivo-comportamental 
breve e intensiva

A abordagem baseada no modelo cognitivo comportamental é outra técnica não me-

dicamentosa recomendada para o tratamento do fumante e se complementa à abor-

dagem motivacional, devendo ambas serem oferecidas simultaneamente. Ela tem 

como premissa básica o entendimento de que o ato de fumar é um comportamento 

aprendido, desencadeado e mantido por determinadas situações e emoções, que leva 

à dependência em função das propriedades psicoativas da nicotina. 

A abordagem cognitivo-comportamental (ACC) deriva de uma linha da psicologia de-

nominada Terapia Cognitivo-Comportamental e baseia-se em um modelo de interven-

ção centrado na mudança de crenças e comportamentos que levam um indivíduo a 

lidar com determinada situação.

Reflexão


Não há necessidade de ser psicólogo para conduzir a ACC com o fuman-

te. Esse módulo visa instrumentalizar você, profissional de saúde da 

Atenção Básica, em algumas das técnicas dessa abordagem, que pode-

rão, então, ser ap licadas no tratamento do fumante.

Dentro do modelo cognitivo, proposto por Beck e colaboradores em 1982, temos o en-

tendimento de que nenhum fato por si só tem a propriedade de despertar sentimentos 

nas pessoas. A interpretação que as pessoas fazem dos fatos é que tem a propriedade 

de levantar as emoções, sejam elas positivas, negativas ou neutras.

Isso quer dizer que a maior parte do desconforto experimentado pelas pessoas deri-

va do modo como elas interpretam as situações que vivenciam. Você já reparou nisso? 

Mesmo em uma situação neutra, se você interpretá-la negativamente, terá sentimentos 

negativos em relação a ela, mas se a interpretar positivamente, terá sentimentos posi-

tivos. Assim, a maneira como você reagir na referida situação será diretamente influen-

ciada pelo sentimento que tiver. Dentro do modelo cognitivo, isso equivale a dizer que o 

pensamento é quem origina o sentimento, que é o que determinará o comportamento.

Logo, para modificar um comportamento – como o ato de fumar –, você precisará iden-

tificar os pensamentos que a pessoa teve quando vivenciou uma situação específica, 

qual foi sua interpretação e como esta acabou despertando determinados sentimentos 

– raiva, angústia, ansiedade, frustração –, os quais culminaram na vontade de fumar.
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O tratamento objetiva, portanto, a apren-

dizagem de um novo comportamento, 

por meio da promoção de mudanças nas 

crenças e desconstrução de vinculações 

comportamentais ao ato de fumar, uma 

vez que combina intervenções cognitivas 

– no pensamento – com treinamento de 

habilidades comportamentais.

conduzir, pelo menos, a abordagem mínima ou básica, 

partindo da premissa de que qualquer aconselhamen-

to é melhor do que nenhum, como veremos no quadro 

a seguir, em que são apresentadas as taxas de absti-

nência (%), segundo a realização de aconselhamento, 

considerando sete estudos.

Quadro 3 - Apresentação da taxa de abstinência (%) segundo 

realização de aconselhamento.

Aconselhamento Taxa de abstinência (%)

Sim 10,2

Não 7,9

Fonte: Fiore, M. C., 2008.

A seguir, veremos como realizar cada uma das aborda-

gens na prática.

3.2.1 Abordagem mínima

Como você já viu, a abordagem mínima ou breve pode 

ser definida como o contato profissional-usuário infe-

rior a 3 minutos para cada encontro e pode produzir 

resultados significativos em saúde pública.

Essa abordagem pode ser resumida no mnemônico 

Paap: perguntar e avaliar, aconselhar e preparar o 

fumante para a cessação, sem necessidade de haver 

prepará-lo para a solução de seus proble-
mas, sem precisar recorrer ao cigarro;

estimular suas habilidades para resistir às 
tentações;

prepará-lo para prevenir a recaída;

prepará-lo para lidar com o estresse.

ALGUNS OBJETIVOS DA ACC NA 
ABORDAGEM AO FUMANTE SÃO:

Mínima Básica Intensiva

Até 3 min De 3 a 10 min acima de 
10 min

A ACC na abordagem para cessação de tabagismo pode 

ser classificada como mínima (ou breve), básica ou 

intensiva, dependendo do tempo investido no conta-

to entre a pessoa e o profissional de saúde – respecti-

vamente menor que 3 minutos, entre 3 e 10 minutos e 

maior que 10 minutos (BRASIL, 2001; FIORE,2008).

Existe uma forte relação dose-resposta entre a intensi-

dade e a duração do contato e o número de sessões e o 

sucesso do tratamento, ou seja, quanto mais intensivo 

for o aconselhamento, maior será a taxa de abstinência.

Apesar de a abordagem intensiva ser mais efetiva que 

a mínima, não podemos diminuir a importância des-

sa, que apresenta impacto significativo em termos de 

saúde pública. Estudos de meta-análise revelaram que 

o aconselhamento dado por um profissional de saúde, 

por mais breve que seja, aumenta as taxas de cessação 

do tabagismo (FIORE et al, 2008). 

Dessa forma, a abordagem mínima pode – e deve – ser 

oferecida por todos os profissionais de saúde da Aten-

ção Básica dentro de suas consultas de rotina, em qual-

quer espaço terapêutico, aumentando a disponibilida-

de da oferta de ajuda. 

 Assim, quando não houver possibilidade de oferecer a 

abordagem intensiva, teremos a responsabilidade de 
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um acompanhamento posterior (BRASIL, 2001). Deve ser repetida a cada consulta, 

pois estudos de meta-análise revelaram que esse aconselhamento aumenta as taxas 

de cessação de 10,9% quando o fumante tenta parar de fumar sozinho para 13,4% se 

ele for submetido a um aconselhamento mínimo (AMB, 2016).

O profissional deve perguntar sobre a história tabagística do fumante (P) e avaliar seu 

grau de dependência de nicotina e estágio motivacional (A). Com base nas respostas, 

deve orientar a parada por meio de um aconselhamento claro (A) e instrumentalizar o 

fumante com técnicas para realizá-la (P).

É importante ressaltar que, por meio do acompanhamento longitudinal proporcio-

nado pela Atenção Básica, pela história clínica apresentada na consulta, ou mesmo 

pela aparência odor de tabaco do usuário, o profissional pode já saber ou perceber 

que o sujeito fuma. Então, em vez de perguntar diretamente ao indivíduo se ele fuma, 

devemos perguntar, suavemente, Quanto você fuma? Essa abordagem irá ajudá-lo a 

entender que já compreendemos essa informação e não o repreenderemos por isso. 

Se perguntarmos, diretamente, se o usuário fuma, ele poderá mentir ou omitir essa 

informação, por achar que, como profissionais de saúde, gostaríamos de ouvir que ele 

não fuma.

Como exemplo prático, podemos pensar em um fumante, que aqui denominaremos 

Marcelo, em acompanhamento no CS para hipertensão arterial e diabetes. Durante 

seu atendimento com qualquer um dos profissionais, seja consulta com médico ou 

enfermeiro, seja procedimento com técnico de enfermagem, ou mesmo retirando sua 

medicação na farmácia, em um momento propício, ele é perguntado sobre seu hábito 

de fumar:

PROFISSIONAL: Bem, Sr. Marcelo, quanto o senhor está fumando atualmente?

MARCELO: Fumo pouco, menos de um maço por dia.

P: E o senhor tem necessidade de fumar logo que acorda?
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Nesse caso específico, você deve avaliar que Marcelo está pré-contemplativo e apre-

sentando resistência. Portanto, não vale a pena insistir no discurso. A melhor estraté-

gia é tentar manter o vínculo, mostrar-se disponível e acolhedor e reforçar que o Cen-

tro de Saúde está de portas abertas para quando ele quiser voltar a pensar sobre isso.

Agora, imaginemos que Marcelo está contemplativo ou preparado para ação:

M: Não é a primeira coisa que faço. Tomo café primeiro.

(Nesse momento, o profissional já é capaz de avaliar que o usuário tem dependên-

cia moderada de nicotina.)

P: E o senhor tem vontade de deixar de fumar?

M: Eu não! O cigarro é o meu maior companheiro e não me imagino sem ele!

(Agora, o profissional já pode avaliar que ele não está motivado e deve tentar uma 

intervenção motivacional).

P: Mas, o senhor sabe que fumar pode dificultar o controle da sua pressão e da sua 

diabetes, prejudicando seu tratamento, não é? Além disso, se o senhor parasse de 

fumar, melhoraria seu quadro clínico. (Aqui, como aconselhamento, deve-se fazer 

correlação com os sintomas e as queixas que o usuário realmente apresenta.)

M: Olha, conheço várias pessoas que fumam e estão muito bem de saúde. Não 

vejo necessidade para parar. Vocês profissionais de saúde têm essa mania de nos 

assustar...

P: Entendo que o senhor pense assim. Apenas gostaria de lhe dizer que toda a nos-

sa equipe aqui do CS está preparada para voltar a conversar sobre o assunto, caso 

em algum momento o senhor veja essa necessidade.

PROFISSIONAL: Bem, Sr. Marcelo, quanto o senhor está fumando atualmente?

MARCELO: Fumo pouco, menos de um maço por dia.

P: E o senhor tem necessidade de fumar logo que acorda?

M: Não é a primeira coisa que faço. Tomo café primeiro.

(Neste momento, o profissional já é capaz de avaliar que o usuário tem dependên-

cia moderada de nicotina.)

P: E o senhor tem vontade de deixar de fumar?

M: Ah, sim. Não aguento mais fumar! Mas, acho que não consigo sozinho.

P: Nesse caso, vale a pena fazer pelo menos uma tentativa séria. (Aconselhar) O 

senhor pode marcar uma data e tentar ficar sem cigarros a partir desse dia. (Pre-

parar) Se sentir muita vontade, procure beber água.

luck



43 Controle do tabagismo na atenção básica

É claro que o ideal seria você poder acompanhar esse processo. Mas, caso não seja 

possível, ao menos passe as orientações mínimas, entendendo que o usuário pode 

conseguir sozinho. Lembre-se de que algumas pessoas efetivamente conseguem parar 

sem ajuda, apenas com aconselhamento. Alguns sistemas de saúde, como o da Ingla-

terra, orientam que o fumante faça uma tentativa séria pelo menos uma vez por ano e, 

somente se não tiver sucesso, procure o Centro de Saúde. O Brasil, por sua vez, dispo-

nibiliza um telefone gratuito, divulgado na embalagem do maço de cigarros, para que 

o fumante receba abordagem mínima pelo telefone, esperando-se um efeito de parada 

para alguns fumantes ou pelo menos de motivação para outros.

3.2.2 Abordagem básica

A abordagem básica é definida como o contato profissional-usuário entre 3 e 10 minu-

tos de duração para cada encontro e difere da anterior por englobar, também, o acom-

panhamento do indivíduo no processo. Com isso, torna-se um pouco mais prolongada 

e apresenta maiores taxas de sucesso (BRASIL, 2001). 

A abordagem básica é resumida no mnemônico Paapa: perguntar e avaliar, aconse-
lhar, preparar e acompanhar. Também pode ser conduzida por qualquer profissional 

de saúde em suas consultas de rotina, sendo indicado que se aborde o assunto taba-

gismo dentro da queixa do paciente, sempre que essa se relacione com o hábito de 

fumar. O grande diferencial dessa abordagem é a possibilidade de acompanhar a evo-

lução do processo a cada encontro, além do tempo maior de intervenção. Com essa 

abordagem, a taxa de sucesso da intervenção eleva-se para 16% (AMB, 2016).

Vamos retomar o exemplo do diálogo entre um profissional de saúde e o usuário 

Marcelo:

PROFISSIONAL: Bem, Sr. Marcelo, quanto o senhor está fumando atualmente?

MARCELO: Ah, eu fumo pouco, não chega nem a um maço por dia.

P: E o senhor tem necessidade de fumar logo que acorda?

M: Não, imagina! Nem gosto. Primeiro, tenho de preparar e tomar meu café e me 

arrumar para sair. Só fumo meu primeiro cigarro já no ponto de ônibus, mais de 1 

hora depois que acordei.

(Neste momento, o profissional já é capaz de avaliar que Marcelo tem dependên-

cia baixa ou moderada de nicotina.)

P: E o senhor tem vontade de deixar de fumar?
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3.2.3 Abordagem intensiva

A abordagem intensiva é definida como o contato profissional-usuário superior a 10 

minutos de duração para cada encontro. Sempre que possível de ser realizada, é a 

abordagem mais indicada, por apresentar as maiores taxas de sucesso para cessação 

definitiva do tabagismo.

Ela segue a mesma estrutura da abordagem básica, Paapa: perguntar e avaliar, 

aconselhar, preparar e acompanhar, diferindo apenas na intensidade do contato e 

na quantidade de encontros, tendo maior foco no acompanhamento específico e se-

quencial para as questões relacionadas ao tabagismo. Pode ser realizada em consultas 

individuais ou em grupo, com eficácias semelhantes.

M: Olha, nunca pensei nisso. Na verdade, nunca vi necessidade. Mas, se o senhor 

acha...

(Agora, o profissional já pode avaliar que Marcelo está contemplativo para deixar 

de fumar e isso orienta seu aconselhamento.)

P: Bem, o senhor sabe que fumar pode dificultar o controle da sua pressão e da sua 

diabetes, prejudicando seu tratamento, não é? Além disso, se o senhor parasse de 

fumar, melhoraria seu quadro clínico (aqui, deve-se fazer correlação com os sin-

tomas e as queixas que o usuário realmente apresenta). O senhor não gostaria de 

tentar? Nós aqui do Centro de Saúde podemos lhe ajudar (Aconselhar).

M: Hum, pode até ser... (ainda meio vacilante) O que devo fazer?

P: (Explica brevemente sobre os componentes da dependência: física, psicológica 

e de hábito.) Você pode tentar começar prestando atenção a cada um dos cigarros 

que fuma por dia, tentando perceber se o cigarro vem de uma necessidade física, 

de algum sentimento forte ou se é puramente hábito. Assim, pode tentar adiar 

ou evitar aqueles que você perceba como não tão necessários. O que você acha? 

(Preparar).

M: Sim, posso tentar, embora não saiba se vou conseguir...

P: Claro que vai! Já vi o senhor fazer coisas mais difíceis. Vamos fazer o seguinte: 

vou marcar um retorno para a semana que vem, para o senhor me contar como 

está indo (Acompanhar).

Nesse caso específico, por estar contemplativo e nunca ter tentado parar, o ideal é ir 

motivando o usuário a conseguir pequenos avanços, para que ele perceba como se 

sente ao espaçar os cigarros, ficando mais confiante para tentar parar. A abordagem 

Paapa será fundamental para que você acompanhe esse processo, sendo capaz de 

orientar a melhor estratégia.
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Dentro do modelo proposto pelo INCA, a abordagem 

intensiva, preferencialmente, deve ser oferecida por 

meio de grupos específicos, ampliando o acesso dos in-

divíduos ao tratamento e favorecendo trocas de expe-

riências entre os participantes. Cada sessão de grupo 

deve ter cerca de 1 h 30 min de duração, conduzida, de 

preferência, por 2 profissionais de saúde capacitados e 

envolvidos. O modelo sugere 4 sessões semanais estru-

turadas no primeiro mês, seguidas de 2 sessões quin-

zenais de manutenção no segundo mês e, a partir do 

terceiro mês, 1 sessão mensal (BRASIL, 2001).

prejudiquem o indivíduo em uma abordagem em gru-

po (LANCASTER; STEAD, 2005; zIEDONIS et al, 2008).

Saiba mais


Acesse o Manual do Coordenador, do 

programa de controle de tabagismo no 

INCA, para conhecer melhor o conteúdo 

e o formato das sessões. Disponível em: 

http://www.dive.sc.gov.br/conteudos/

agravos/publicacoes/manual-do-coor 

denador.pdf.

Lembre-se de que deixar de fumar é apenas o primeiro 

passo; o segundo é manter-se sem fumar e, o que possi-

bilita o alcance dessas metas, é o processo de mudança 

de comportamento. Ou seja, é na fase de manutenção 

que reside o maior desafio. Há grande risco de recaída, 

principalmente no início do processo.

Não há indícios, na literatura, de medicações ou aconse-

lhamentos que possam diminuir o risco de recaídas. As-

sim, o ideal é manter o acompanhamento (reforçando 

e revendo as estratégias) até pelo menos se completar 

1 ano da intervenção, mesmo que não seja em grupo. 

Pode-se pensar em contato telefônico, visita domiciliar 

pelos agentes comunitários de saúde ou outra forma de 

acompanhamento que a sua equipe conseguir efetivar.

A abordagem intensiva traz como resultados cerca de 

22,1% de cessação após 1 ano da intervenção (AMB, 2016).

Em casos especiais, identificados pelo profissional na 

entrevista individual que antecede o tratamento, as 

sessões de grupo podem ser substituídas por consultas 

individuais, desde que sigam a mesma estrutura pro-

posta. Tais casos podem incluir aptidão e o conforto do 

usuário para participar de sessões individuais, transtor-

nos de ansiedade, distúrbio de pânico, esquizofrenia, 

depressão maior ou outras comorbidades psiquiátri-

cas não estabilizadas, as quais possam justificar um 

acompanhamento individual mais próximo, ou déficits 

auditivos, cognitivos e outras situações especiais que 
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Nesse caso específico, por apresentar alta dependência, estar motivado e já ter tenta-

do parar sozinho, sem sucesso, o melhor aconselhamento é a participação no grupo 

e a preparação é marcar ou mesmo já realizar a entrevista, encaminhando-o para o 

grupo, onde ele terá o acompanhamento intensivo. Outra opção seria oferecer abor-

dagem intensiva em consultas individuais.

3.3 Tratamento medicamentoso

Alguns fumantes podem se beneficiar de uma intervenção medicamentosa, que se 

constitui, então, como um apoio ao tratamento. Esse apoio tem como objetivo mini-

mizar os sintomas da síndrome de abstinência de nicotina, facilitando assim a aborda-

gem cognitivo-comportamental. Ela não deve ser utilizada sozinho, pois assim você, 

profissional de saúde, não dará atenção à dependência psicológica e aos condicio-

namentos do fumante, cuidando apenas da 

dependência física, o que tende a ser um fator 

importante para a recaída desses pacientes.


Nessa perspectiva, precisa ficar 

claro que o apoio medicamen-

toso deve ser utilizado sempre 

junto ao apoio cognitivo-com-

portamental, que se constitui 

no eixo central do tratamento.

Voltemos ao nosso exemplo prático, com o usuário Marcelo:

PROFISSIONAL: Bem, Sr. Marcelo, quanto o senhor está fumando atualmente?

MARCELO: Agora tenho fumado cerca de um maço por dia.

P: E o senhor tem necessidade de fumar logo que acorda?

M: Ah, sim, é a primeira coisa que faço.

(Neste momento, o profissional já é capaz de avaliar que Marcelo tem alta depen-

dência de nicotina.)

P: E o senhor tem vontade de deixar de fumar?

M: Sim, inclusive já tentei algumas vezes, mas acabei voltando porque me senti 

muito mal.

(Agora, o profissional já pode avaliar que Marcelo está motivado e pronto para dei-

xar de fumar e que os sintomas de abstinência provavelmente o fizeram recair, 
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sendo indicado o apoio medicamentoso que, pelo SUS, pode ser oferecido somen-

te em conjunto com a abordagem intensiva.)

P: O senhor conhece o grupo de tratamento do tabagismo aqui da nossa unidade? 

(Aconselhar) Não gostaria de marcar uma avaliação? (Preparar)
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Somente os pacientes que apresentam uma dependência física elevada de nicotina 

beneficiam-se com o apoio medicamentoso. O grau de dependência física, como vi-

mos na unidade anterior, deve ser aferido na entrevista inicial. Assim, as situações 

potenciais para sua utilização devem seguir pelo menos um dos seguintes critérios 

(BRASIL, 2001):

• pacientes que fumam 20 ou mais cigarros por dia;

• pacientes que fumam o primeiro cigarro do dia até 30 minutos após acordar e 

fumam, no mínimo, 10 cigarros por dia;

• pacientes que tentaram parar de fumar com apenas a abordagem cognitivo-

comportamental, mas não conseguiram devido aos sintomas insuportáveis da 

síndrome de abstinência;

• não haver contraindicações clínicas - veremos adiante quais são.

Reflexão


Você sabia que estudos demonstraram que a combinação do aconselha-

mento com o uso de medicação é mais efetiva do que a utilização de um 

dos dois isoladamente? Assim, os dois devem ser sempre oferecidos si-

multaneamente ao fumante, uma vez que existe comprovação de taxas 

superiores de sucesso com essa combinação (AMB,2016).

Os medicamentos que ajudam o fumante a deixar de fumar e que têm comprovação 

científica de sua eficácia são divididos em dois grupos: os nicotínicos - terapia de repo-

sição de nicotina (TRN) - e os não nicotínicos. 

A TRN é encontrada nas formas de adesivo transdérmico (ação lenta), goma de mas-

car, pastilha, inalador em aerossol e spray nasal (ação rápida). Os três primeiros são 

as únicas formas de liberação comercializadas no Brasil até o momento. Entre os não 

nicotínicos, temos a bupropiona e a vareniclina, consideradas os medicamentos de 

primeira linha no tratamento do tabagismo.

Apresentaremos, aqui, os medicamentos de primeira linha a que você poderá ter aces-

so para prescrever pelo SUS, conforme a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais 

de 2013: TRN (adesivo, goma de mascar e pastilha) e bupropiona (BRASIL, 2013).

3.3.1 Terapia de reposição de nicotina (TRN)

A TRN tem por objetivo repor a nicotina que a pessoa está deixando de receber nos 

cigarros ao parar de fumar, ou ao reduzir seu uso, aliviando desse modo os sintomas 

de abstinência, por reequilibrar o organismo. Isso proporciona um menor sofrimento 
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em relação ao componente físico da dependência, o que auxilia no trabalho dos com-

ponentes psicológico e de comportamento.


Não há qualquer relato de dependência por uso de TRN em trabalhos 

científicos. Assim, seu uso não torna o usuário dependente dele, já que 

nenhum método de TRN fornece nicotina com a mesma rapidez ou in-

tensidade que o cigarro, que em minutos libera altos níveis do alcaloide. 

Nem mesmo a combinação de diferentes métodos de TNR, que se ba-

seia na ideia de que os fumantes podem precisar de infusões rápidas de 

nicotina e de níveis mais lentos e constantes para combater as fissuras 

causadas pelo cigarro, podem se assemelhar a esse padrão (SWEENEY 

et al, 2001).

Falaremos a seguir sobre as suas formas de apresentação.

Adesivo transdérmico

O adesivo transdérmico de nicotina é rapidamente absorvido pela derme, porém tem 

uma liberação lenta e contínua pela corrente sanguínea, atingindo o cérebro e dessen-

sibilizando os receptores nicotínicos, ou seja, reduzindo o número desses receptores, 

gradativamente. Isso faz com que as pessoas deixem de fumar sem apresentar os sin-

tomas da síndrome de abstinência de nicotina. Existe uma boa aderência do paciente 

ao tratamento em função da facilidade de uso do adesivo.

O adesivo transdérmico de nicotina é encontrado nas apresentações de 21 mg, 14 mg 

e 7 mg, e sua posologia varia de acordo com o grau de dependência física à nicotina, 

avaliada por meio do escore obtido no teste de Fagerström, apresentado anteriormen-

te, ou pelo número de cigarros fumados por dia.

A posologia do adesivo transdérmico é a seguinte:

Se o fumante apresentar o teste de Fagers-

tröm entre 8 a 10 e fuma 20 ou mais cigarros 

por dia, ele utilizará o adesivo de 21 mg, da 

1.ª à 4.ª semana, passando para o adesivo 

de 14 mg, da 5.ª à 8.ª semana, e para o ade-

sivo de 7 mg, da 9.ª à 12.ª semana, com du-

ração total do tratamento de 12 semanas.

Se o fumante apresentar o teste de Fa-

gerström entre 5 a 7, consome de 10 a 20 

cigarros por dia e fuma o primeiro cigarro 

nos primeiros 30 minutos do dia, ele utili-

zará o adesivo de 14 mg, da 1.ª à 4.ª sema-

na, passando para o adesivo de 7 mg, da 

5.ª à 8.ª semana, sendo a duração total do 

tratamento de 8 semanas (BRASIL, 2001). 

Apesar de a recomendação atual indicar a 

redução gradual da dose administrada, o 

uso do adesivo de nicotina por 8 semanas 

parece ser tão efetivo quanto por períodos 

mais longos, e não há evidências de que a redução gradual de dose seja melhor do que 

a interrupção abrupta do tratamento (STEAD et al, 2012).

O disco adesivo deve ser fixado na pele, sempre na região do tronco e membros su-

periores - porém, evitando os antebraços -, em rodízio a cada 24 horas. A mulher deve 

evitar colocar o adesivo nos seios e o homem em regiões em que haja pelos. Pode-se 

molhar o adesivo ao tomar banho (caso descole, basta recolocar, reforçando com um 

esparadrapo), porém não deve ficar exposto ao Sol, diretamente.

Caso a pessoa apresente dificuldades para dormir com o adesivo, ou sono muito agita-

do, recomende que ela o retire durante a noite, colocando um novo logo pela manhã. 

Fo
nt

e:
 F

ot
ol

ia
.



49 Controle do tabagismo na atenção básica

Afinal, apesar de a recomendação atual permanecer sendo a troca de adesivo a cada 

24 horas, o uso de adesivo de nicotina ao longo de 16 horas ao dia parece ser tão efeti-

vo quanto o seu uso por todo o dia (STEAD et al, 2012).

Recomenda-se o uso a partir da data marcada pelo fumante para deixar de fumar, em-

bora evidências recentes apontem que iniciar o uso de adesivo de nicotina por um 

curto período antes da tentativa de parar é moderadamente mais efetivo que o início 

do adesivo na data de cessação (STEAD et al, 2012).

O efeito colateral mais comum do uso do adesivo transdérmico de nicotina é a irritação 

local, podendo chegar a eritema infiltrativo. Pode haver também náuseas, vômitos, 

hipersalivação e diarreia, mas são mais raros de ocorrer.

Goma de mascar

A concentração da goma de mascar de nicotina disponível é de 2 mg. Ela é absorvida 

pela mucosa oral. Não é uma goma de mascar comum, por isso, o paciente deve mas-

car com força e lentamente, até sentir um adormecimento ou gosto desagradável na 

boca. Nesse momento, ele deve parar de mascar e repousar a goma entre a gengiva e 

a bochecha, até o adormecimento ou o gosto desaparecerem, voltando a mascar até 

sentir novamente o adormecimento na boca, e então repetir a operação até completar 

30 minutos, quando deverá jogar fora a goma de mascar.

Avise ao usuário que ele não poderá ingerir líquidos ou alimentos, mesmo que seja 

água, 15 minutos antes, durante e após 30 minutos do uso. O indivíduo precisa ser 

orientado a não fumar após o início do uso do medicamento. Veja as contraindicações 

e precauções no final desta seção.

A liberação da nicotina varia com a força de mascar do paciente, não sendo contínua, 

mas em picos. A sua absorção média dura 15 horas ao dia. Por tudo isso, há uma menor 

aderência do paciente ao tratamento. A maior dificuldade para a aceitação do pacien-

te à goma de mascar é, sem dúvida, seu gosto desagradável.

A posologia da goma de mascar é a seguinte:

Se o fumante fumar até 20 cigarros por dia, começando nos primeiros 30 minutos do 

dia, ele deverá mascar 1 tablete de 2 mg a cada 1 a 2 horas, durante a 1.ª à 4.ª semana, 

passando a 1 tablete de 2 mg a cada 2 a 4 horas, durante a 5.ª à 8.ª semana, e a 1 tablete 

de 2 mg a cada 4 a 8 horas, durante a 9.ª à 12.ª semana.

Se o fumante fumar mais de 20 cigarros por dia, ele deverá mascar 1 tablete de 4 mg a 

cada 1 a 2 horas, durante a 1.ª à 4.ª semana, passando a 1 tablete de 2 mg a cada 2 a 4 

horas, durante a 5.ª à 8.ª semana, e a 1 tablete de 2 mg a cada 4 a 8 horas, durante a 9.ª 
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à 12.ª semana (BRASIL, 2001), devendo respeitar a dose máxima recomendada de 15 gomas por dia.

Os efeitos colaterais que ocorrem com maior incidência (na ordem de 1/100 indivíduos) são os de hipersalivação, náu-

seas, ulceração nas gengivas, podendo chegar a amolecimento dos dentes.


Pelo gosto extremamente desagradável e a complexidade de seu uso, a goma de mascar de nicotina 

raramente é recomendada como método único, podendo ser usada como um complemento naqueles 

que estão em uso de adesivo transdérmico de nicotina ou cloridrato de bupropiona e ainda fumam pou-

cos cigarros por dia. Esses poucos cigarros podem ser substituídos pelas gomas de mascar de nicotina.
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Semana 1 a 4
1 tablete de 2mg a 

cada 1 a 2 horas

1 tablete de 2mg a 

cada 2 a 4 horas

1 tablete de 2mg a 

cada 4 a 8 horas

12 semanas

Semana 5 a 8

Semana 9 a 12

Duração total 

do tratamento

Pastilha

A pastilha de nicotina está disponível na concentração 

de 2 mg. As pastilhas devem ser acondicionadas na 

boca, aguardando sua dissolução completa (o que dura 

em torno de 20 a 30 minutos), propiciando a absorção 

oral da nicotina. O usuário não deve, portanto, morder 

a pastilha nem ingerir bebidas ou alimentos durante o 

uso, para não interferir na absorção de nicotina. O indi-

víduo deve ser orientado a não fumar após o início do 

uso do medicamento.

Recomenda-se o seguinte esquema a partir da cessa-

ção tabágica, não extrapolando a dose máxima reco-
mendada de 15 pastilhas ao dia (BRASIL, 2001):
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Os efeitos colaterais mais comuns são: tontura, cefa-

leia, náuseas, vômitos, desconforto gastrointestinal, 

eructação, diarreia, flatulência, constipação, ulceração 

na boca ou língua (BRASIL, 2001).


Da mesma forma que a goma, a pastilha 

raramente é recomendada como méto-

do único, podendo ser usada como um 

complemento naqueles que estão em 

uso de adesivo transdérmico de nicoti-

na ou cloridrato de bupropiona e ainda 

fumam poucos cigarros por dia. Esses 

poucos cigarros podem ser substituídos 

pelas gomas de mascar de nicotina.

Não fumar durante 
o tratamento

É uma contraindicação relativa, pois pode haver risco de 
superdosagem de nicotina. Estudos recentes mostram que, se o 
fumante usar TRN e fumar até 5 cigarros por dia, não há riscos; porém, 
se ele se mantiver fumando enquanto estiver com a medicação, o seu 
objetivo, que é o de parar de fumar, não será cumprido, então não 
valerá a pena continuar o uso. De outro modo, a proibição de fumar 
com o uso de TRN é um grande motivador para que o paciente não 
volte a fumar, por ter receio de passar mal com a possível overdose.

Gravidez e 
amamentação

Devemos sempre evitar usar qualquer tipo de reposição de nicotina 
quando a fumante estiver grávida. Precisamos tentar, inicialmente, 
apenas a abordagem cognitivo-comportamental. Porém, se houver 
insucesso e a grávida continuar fumando, considere o uso de goma de 
mascar de nicotina, pois sua liberação não é contínua, como a do 
adesivo. Nesse caso, a grávida fica totalmente proibida de continuar 
fumando e usar goma de mascar de nicotina ao mesmo tempo.

História de úlcera 
péptica

Nesse caso, é contraindicado o uso de TRN, pois a nicotina aumenta a 
produção de ácido clorídrico, podendo levar a gastrite e úlcera de 
estômago ou de duodeno (péptica). Se o uso da reposição de nicotina 
for imprescindível, dê preferência sempre ao adesivo em vez da goma 
de mascar.

Passado de infarto 
agudo do miocárdio, 
angina, arritmia, 
derrame

A nicotina tem ação vasoconstrictora, aumentando a formação de 
trombos e a aderência das plaquetas nas artérias. Por isso, é 
totalmente contraindicado o uso de TRN nos primeiros 15 dias após 
infarto agudo do miocárdio. Porém, em outras condições 
cardiovasculares, pese os riscos e benefícios da utilização da TRN. O 
monóxido de carbono, presente na fumaça do cigarro, também tem um 
importante papel nas doenças cardiovasculares. Assim, se o fumante 
apresenta alguma dessas patologias e não consegue parar de fumar, 
prescreva adesivo ou goma de mascar de nicotina, porque ele receberá 
menos nicotina do que se estivesse fumando, mas não receberá 
monóxido de carbono, o grande vilão das doenças cardiovasculares.

Apresentaremos a seguir as contraindicações e precau-

ções comuns a todas as formas de terapia de reposição 

de nicotina.
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3.3.2 Cloridrato de bupropiona 

O cloridrato de bupropiona é um antidepressivo e fármaco de primeira linha para 

tratamento de cessação de tabagismo para fumantes que necessitam de auxílio far-

macológico para abandonar o hábito. A bupropiona é um antidepressivo atípico, que 

também pode ser utilizado por fumantes sem história clínica de depressão, nas doses 

preconizadas.

Ele é um inibidor da captação neuronal de dopamina e norepinefrina, tendo atividade 

dopaminérgica e noradrenérgica. Em suma, a bupropiona aumenta os níveis de do-

pamina no sangue e parece bloquear os efeitos da síndrome de abstinência. Assim, 

ela simula a ação da nicotina, que é dar sensação de prazer aos fumantes por meio da 

liberação de dopamina. Porém, o mecanismo de ação da bupropiona para a cessação 

do fumo ainda é desconhecido. É possível que o fármaco atue por meio de vários me-

canismos diferentes (HENNINGFIELD et al, 2005; FOULDS et al, 2004).

Supõe-se que os efeitos da droga contra a depressão e o tabagismo sejam mediados 

por mecanismos dopaminérgicos (HENNINGFIELD et al, 2005). Além disso, ela bloqueia 

a ativação e inibe a função dos receptores nicotínicos de acetilcolina (SLEMMER, MAR-

TIN et DAWAJ, 2000; RODDY, 2004). A bupropiona pode ajudar os pacientes a parar de 

fumar porque reduz os sintomas de depressão associados à abstinência (FOULDS et al, 

2004). Acredita-se que seus efeitos dopaminérgicos aliviem a fissura e ajudem a man-

ter a sensação gratificante de outras atividades (FOULDS et al, 2004).

A posologia da bupropiona é a seguinte:

O fumante deve iniciar o tratamento tomando 1 comprimido de 150 mg pela manhã 

por 3 dias; a partir do 4.º dia, ele passa a tomar 1 comprimido de 150 mg pela manhã e 

outro comprimido de 150 mg à tarde, mantendo um intervalo mínimo de 8 horas entre 

uma tomada e outra, até completar 12 semanas de tratamento (BRASIL, 2001).

Alerte ao usuário que ele deve continuar fumando por 7 dias enquanto toma o remédio 

e parar de fumar no 8.º dia após iniciar o uso da bupropiona.

Os efeitos colaterais mais comuns são insônia, geralmente sono entrecortado, além 

de boca seca e convulsão. As contraindicações e precauções da bupropiona são, ge-

ralmente, relacionadas com o risco de convulsão que o paciente pode apresentar. As-

sim, história de convulsão no passado, epilepsia, anorexia nervosa, bulimia, etilismo 
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pesado, de trauma do sistema nervoso central (SNC), 

acidente vascular cerebral (AVC ou derrame cerebral), 

traumatismo crânio-encefálico (TCE) e câncer de cére-

bro são contraindicações absolutas para o uso da bu-

propiona.

A mulher fumante durante a gravidez, ou a mulher fu-

mante que está amamentando, não pode utilizar bu-

propiona, sendo essa também uma contraindicação 

absoluta.

Os fumantes que estão utilizando inibidores da mono

-amino-oxidase (MAO), que são antidepressivos, devem 

parar de tomar esses medicamentos 14 dias antes de 

iniciar a bupropiona.

A utilização da bupropiona com outros antidepressi-

vos, antipsicóticos, teolfilina e esteroides sistêmicos 

pode favorecer o aparecimento de crises convulsivas, 

por isso deve ser evitada ou ter cuidado nessas asso-

ciações.

Da mesma forma, deve ser evitado o uso de bupropiona 

em fumantes diabéticos que utilizam hipoglicemiantes 

orais ou insulina. Nesses casos, indique o uso da tera-

pia de reposição de nicotina.

Pacientes com insuficiência renal ou hepática devem 

ter as doses de bupropiona reduzidas, pois o metabo-

lismo e a excreção da bupropiona são feitos por meio 

do fígado e dos rins, que ficarão sobrecarregados.

3.3.3 Eficácia dos medicamentos

Em relação às formas de reposição de nicotina, revi-

são sistemática da COCHRANE revelou um aumento de 

50% a 70% nas possibilidades de abstinência em longo 

prazo quando se trata de fumantes motivados para ces-

sação e com elevada dependência à nicotina, em com-

paração com placebo (STEAD et al, 2012). 

Já em relação à bupropiona, muitos estudos apontam 

sua eficácia para se alcançar a abstinência do tabaco 

em longo prazo. 

Portanto, defina a escolha do apoio medicamentoso, 

quando necessário, com base nas preferências e nas 

necessidades da pessoa, nas tentativas anteriores de 

tratamento e, ainda, na tolerabilidade dela aos efeitos 

colaterais, além da disponibilidade dos medicamentos 

(SWEENEY et al, 2001).

3.4 Terapia combinada

O tratamento combinado com adesivo e goma de nico-

tina promove um maior benefício em comparação com 

o uso isolado de ambos (HENNINGFIELD et al, 2005). 

Nesses casos, tanto a goma de mascar quanto a pasti-

lha de nicotina podem ser usadas como complemento 

aos que estão em uso de adesivo transdérmico de nico-

tina ou cloridrato de bupropiona e ainda fumam pou-

cos cigarros por dia. Esses poucos cigarros podem ser 

substituídos pelas pastilhas de nicotina.

Algumas combinações de medicamentos mostraram 

ser efetivas no tratamento do tabagismo. Diversos estu-

dos apontam que a associação entre as formas de TRN 

ou entre TRN e bupropiona pode minorar os sintomas 

da síndrome de abstinência e aumentar as taxas de ces-

sação, em comparação com as opções de monoterapia 

(FIORE,2008; HENNINGFIELD et al, 2005). Entretanto, 
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tenha cuidado na sua indicação, devido ao aumento dos seus efeitos colaterais em 

relação ao uso isolado de um medicamento GONÇALVES apud zAMBONI et CARVALHO, 

2005).

Desta forma, recomendamos que o uso da terapia combinada seja reservado a usuá-

rios que não conseguiram parar de fumar com monoterapia ou àqueles que apresen-

tem fissura por fumar importante, apesar do uso da monoterapia. Nesse caso, dê pre-

ferência a associações com goma de mascar ou pastilha de nicotina.

por placebo, incluiu aleatoriamente 244 pacientes para receber a monoterapia com 

bupropiona, 244 para se submeter à monoterapia com adesivo de TRN, 245 para utili-

zar as duas terapias e 160 para receber placebo.

A terapêutica com bupropiona consistiu na dose de 150 mg diários nos primeiros três 

dias, mais o placebo correspondente e, em seguida, 150 mg duas vezes ao dia. Os par-

ticipantes receberam nove semanas de terapia com bupropiona ou usaram o adesivo 

por oito semanas. A pesquisa excluiu os fumantes com depressão clínica.

As taxas de abstinência contínua em um ano foram significativamente mais altas nos 

grupos que receberam bupropiona (18,4%) ou bupropiona mais adesivo (22,5%), em 

Adesivo de nicotina + goma de mascar de nicotina

Adesivo de nicotina + pastilha de nicotina

Adesivo de nicotina + bupropiona

Bupropiona + goma de mascar de nicotina

Bupropiona + pastilha de nicotina

Adesivo de nicotina + bupropiona + goma de mascar de nicotina

Adesivo de nicotina + bupropiona + pastilha de nicotina

POSSIBILIDADES DE ASSOCIAÇÃO DE MEDICAMENTOS

Nas opções envolvendo o cloridrato de bupropiona, recomendamos que seja iniciado 

uma semana antes da data de parada. Então, no dia da interrupção do uso de cigar-

ro (geralmente oitavo dia do tratamento), iniciamos o uso da TRN, continuando os 

comprimidos de bupropiona de maneira associada. Durante o período de associação, 

monitore a pressão arterial (zWAR et al, 2014).

Em uma comparação direta entre a TRN e a terapia com bupropiona para parar de fu-

mar, esta foi mais eficaz em 12 meses, porém há necessidade de mais pesquisas. Esse 

trabalho comparou diretamente o tratamento com bupropiona, o adesivo de TRN, a 

bupropiona mais o adesivo e somente placebo. Esse estudo duplo-cego, controlado 
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comparação com os que usaram somente adesivo (9,8%) ou placebo (5,6%) (p < 0,001). A tendência foi semelhante à 

prevalência pontual da abstinência de sete dias em um ano, com 15,6% para o grupo de placebo, 16,4% para quem re-

cebeu só o adesivo, 30,3% para quem utilizou só bupropiona (p < 0,001) e 35,5% para quem se submeteu a bupropiona 

mais adesivo e permaneceu em abstinência do cigarro (p = 0,001 para os grupos de bupropiona versus somente adesivo 

e placebo). Embora as taxas de abstinência tenham sido mais altas na terapia combinada, a diferença não foi signifi-

cativa em relação àquelas do grupo de monoterapia com bupropiona (JORENBY et al, 1999; TALWAR et VIJAYAN, 2004). 

está associada com alta dependência à nicotina, por-

tanto devemos considerar abordagem comportamen-

tal e medicamentosa mais intensiva. O tratamento de 

pacientes com eventos cardiovasculares crônicos ou 

agudos também deve seguir as recomendações gerais 

para o tratamento do tabagismo.

Homens e mulheres beneficiam-se das mesmas inter-

venções no tratamento do tabagismo, salvo caracte-

rísticas individuais que devem ser consideradas, como 

o receio do ganho de peso e a presença de depressão, 

que são os obstáculos mais referidos para a cessação 

do tabagismo em mulheres.

Bupropiona
Bupropiona
mais adesivo

adesivo Placebo
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Abstinência contínua em um ano
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Bupropiona
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10%
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35%

40%

Abstinência de sete dias em um ano

3.5 Manejo de situações especiais no tratamento do 
tabagismo

Algumas situações podem tornar o processo de deixar de fumar um pouco mais delicado do que já seria. São os casos 

de comorbidades clínicas ou psiquiátricas ou os pacientes especiais, como jovens e adolescentes ou gestantes.

Nos pacientes com diagnóstico de câncer, enfisema ou outras doenças relacionadas ao tabaco, o tratamento do taba-

gismo deve seguir a recomendação para a população geral. Entretanto, a presença dessas comorbidades geralmente 

Nos jovens e adolescentes, a cessação do tabagismo 

deve estar centralizada no aconselhamento, que pa-

rece ser a abordagem mais efetiva nessa faixa etária 

(FIORE, 2008). Normalmente, não há necessidade de 
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uso de medicação, uma vez que as faixas etárias mais precoces, em geral, ainda não 

desenvolveram dependência mais severa, tendo um uso esporádico ou eventual. Tam-

bém não costumam se identificar muito com os grupos de tabagismo, por esses serem 

mais frequentados por adultos, muitas vezes já com comorbidades instaladas pelo 

uso do cigarro, realidade muito distante para os mais jovens, sugerindo-se, então, uma 

abordagem individual, que utilize linguagem e elementos com os quais eles possam se 

identificar, como artes visuais, música, videoclipes, filmes etc.

Toda gestante deve ser fortemente aconselhada a parar de fumar, devido aos riscos 

do tabagismo para o feto e para ela mesma. Porém, as gestantes podem ter forte sen-

timento de culpa e vergonha ao participarem de um grupo de tabagismo, devendo ser 

abordadas individualmente ou em grupos específicos de gestantes.

Saiba mais


Nos Cadernos de Atenção Básica – Estratégias para o Cuidado da Pes-

soa com Doença Crônica: o Cuidado da Pessoa Tabagista, você encon-

trará mais subsídios para a abordagem da gestante fumante. Disponível 

em: http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/caderno_ 

40.pdf, página 94.

As comorbidades psiquiátricas constituem, sem dúvida, o maior fator de dificuldade 

para o tratamento do tabagismo. Porém, embora os pacientes com transtornos psi-

quiátricos e dependência de outras substâncias apresentem alta prevalência de taba-

gismo, dependência da nicotina elevada e maior risco de recaída, os estudos mostram 

que as variáveis que afetam a cessação e a taxa de abstinência são similares àquelas 

verificadas na população geral. Assim, o tratamento para cessação do tabagismo em 

pacientes com transtornos psiquiátricos deve ser o mesmo recomendado para a popu-

lação geral (FIORE, 2008).


A depressão é o distúrbio psiquiátrico mais frequentemente associado 

ao tabagismo, devido à propriedade antidepressiva da nicotina e sua 

ação sobre a liberação de dopamina, substância que aumenta a sensa-

ção de bem-estar (CALHEIROS; OLIVEIRA; ANDRETTA, 2006).

Por isso, cerca de 30% dos fumantes têm história de depressão: eles fumam mais in-

tensamente, apresentam maior dificuldade em parar de fumar, usam o tabagismo 

como automedicação, têm síndrome de abstinência mais severa e, consequentemen-

te, maiores taxas de recaída (CALHEIROS; OLIVEIRA; ANDRETTA, 2006).

Dessa forma, é preciso que você faça uma boa avaliação do histórico de depressão do fu-

mante, inclusive familiar, na entrevista individual e a possibilidade de sintomas atuais. 

Há um inventário de depressão no protocolo de entrevista do INCA que você pode usar 

como guia. Se perceber indícios de depressão leve ou moderada, inicie o tratamento do 

tabagismo simultaneamente ao de depressão. Porém, se avaliar uma depressão grave, 

primeiramente encaminhe o paciente para o tratamento da depressão e, somente após 

a estabilização dos sintomas, conduza-o ao tratamento do tabagismo.

Link


Clique no link a seguir para acessar o Inventário de Depressão do Proto-

colo de Entrevista do INCA: http://www.pmf.sc.gov.br/arquivos/arquivos 

/pdf/21_01_2010_10.13.14.5991ccae079788376bc97d286f9dc0f9.pdf.

Em relação à esquizofrenia ou outros transtornos psicóticos, estudos demonstram que 

60% a 70% dos esquizofrênicos fumam – prevalência 3 vezes maior que na popula-

ção geral –, devido ao fato de a descarga dopaminérgica reduzir os sintomas negativos 

(apatia, abulia, embotamento afetivo) da doença e os efeitos colaterais extrapirami-

http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/caderno_40.pdf
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/caderno_40.pdf
http://www.pmf.sc.gov.br/arquivos/arquivos/pdf/21_01_2010_10.13.14.5991ccae079788376bc97d286f9dc0f9.pdf
http://www.pmf.sc.gov.br/arquivos/arquivos/pdf/21_01_2010_10.13.14.5991ccae079788376bc97d286f9dc0f9.pdf
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dais dos neurolépticos, além de melhorar a depressão 

e aliviar a ansiedade, comuns ao quadro (CALHEIROS; 

OLIVEIRA; ANDRETTA, 2006). Assim, a abstinência pode 

agravar sintomatologia esquizofrênica.

Além disso, a medicação antipsicótica frequentemente 

precisa ser reduzida, uma vez que os componentes do 

cigarro alteram o metabolismo de tais medicações, le-

pacientes consideram mais difícil deixar de fumar do 

que largar as drogas mais pesadas. Poucos aceitam 

tratamento simultâneo e apenas 46% desejam parar de 

fumar. Porém, estudos recentes sugerem que a abor-

dagem do tabagismo durante o tratamento de outras 

dependências aumenta, em vez de diminuir, a absti-

nência relativa à outra substância, não trazendo risco 

de recaída, sendo, portanto, o ideal (LEMOS apud GI-

GLIOTTI, 2006).

Na entrevista inicial, preste bastante atenção ao uso de 

álcool pelo fumante. Geralmente, fumantes pesados 

têm bastante probabilidade de também serem etilis-

tas, pois a prevalência de fumantes entre alcoolistas 

é de 80%. Procure sempre fazer o teste CAGE, também 

disponível no protocolo do INCA disponibilizado no link 

indicado anteriormente.

O instrumento de detecção de problemas relaciona-

dos ao uso do álcool (CAGE) é um questionário de fácil 

aplicação que permite a detecção dos bebedores de 

risco, mas não permite o diagnóstico de dependência. 

O instrumento é composto por 4 perguntas, com duas 

opções de resposta: sim ou não. O consumo de álcool é 

considerado de risco a partir de duas respostas positi-

vas (CREMONESE; SARAIVA, 2011). Ao constatar esse ris-

co, uso pesado ou abusivo de álcool, alerte o fumante 

de que isso tornará o processo de deixar de fumar mais 

difícil, uma vez que o álcool funciona como um gatilho 

para o cigarro.

vando a um aumento de sua concentração no sangue 

quando o indivíduo deixa de fumar. Portanto, conduza 

o tratamento do tabagismo somente quando estiverem 

estabilizados os sintomas da esquizofrenia e com apoio 

do profissional especialista em saúde mental.

O tabagismo é muito frequente, também, entre depen-
dentes de álcool e outras drogas. Muitas vezes, esses 
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Apesar disso, é importante pontuar que ela varia bastante, sendo uma questão bastan-

te individual, ou seja, somente será sabido como a pessoa lidará com a falta do cigarro 

quando ela deixar de fumar. É comum que os fumantes nem tentem parar, com medo 

dos sintomas que poderão vir a ter. Você deve esclarecer essa questão, mencionando 

que, normalmente, esses sintomas são sempre piores no imaginário da pessoa do que 

os que se apresentam, efetivamente, quando ela se propõe a tentar.

Quadro 4 - Instrumento de detecção de problemas relacionados ao uso do álcool (CAGE).

1. Alguma vez o (a) senhor(a) sentiu que deveria diminuir a quantidade de be-
bida ou parar de beber?
(0) não
(1) sim

2. As pessoas o (a) aborrecem porque criticam o seu modo de beber?
(0) não
(1) sim

3. O (A) senhor(a) se sente culpado (a) (chateado (a) consigo mesmo (a) pela 
maneira como costuma beber?
(0) não
(1) sim

4. O (A) senhor(a) costuma beber pela manhã para diminuir o nervosismo ou a 
ressaca?
(0) não
(1) sim

Fonte: Cremonese E; Saraiva S.A.L., 2011.

Quando lidar com transtornos psiquiátricos no tratamento do tabagismo, a equipe de 

saúde da família deverá fazer uma avaliação bastante criteriosa junto aos profissionais 

de saúde mental, por meio dos suportes existentes na sua rede, como NASF, CAPS, 

matriciamento ou Telessaúde, para decidir quando e quais casos encaminhar, se esti-

verem esgotadas as alternativas de sua competência.

3.6 Manejo da abstinência e fissura

A síndrome de abstinência tem relação com o componente físico da dependência da ni-

cotina, sendo nada mais do que uma reclamação do organismo pela falta da substância.

Aproximadamente 75% dos fumantes que tentam parar de fumar apresentam algum 

sintoma da síndrome de abstinência da nicotina (MARTINEz; KALIL; LIMA, 2012).
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Além disso, você provavelmente precisará esclarecer que essa síndrome é um sinal do 

restabelecimento do organismo, tendo, inclusive, um aspecto positivo, por significar 

que o cérebro está se reorganizando para voltar a funcionar sem nicotina. Desse modo, 

o indivíduo poderá encará-la com menos sofrimento. 

Vale lembrar, ainda, que a abstinência tem um tempo limitado, pois o fumante, na an-

siedade de sentir-se bem, pode achar que vai ficar no desconforto permanentemente. 

A literatura coloca que os três primeiros 

dias são os piores, quando a abstinência 

atinge seu pico, mas depois os sintomas 

vão perdendo intensidade lentamente, 

até um máximo de duas a três semanas 

(BRASIL, 2011b).

Os sintomas que mais se destacam são 

sensação de formigamento, tonturas, 

tosse, cefaleia, dificuldade de concen-

tração, humor deprimido, irritabilidade, 

agitação, sonolência/insônia e distúr-

bios no estômago e intestino.

Outro importante sintoma é a fissura, 

que demora significativamente mais 

tempo para passar, pois tem maior re-

lação com os componentes psicológico 

e comportamental da dependência do 

que com o aspecto físico. Ou seja, a fis-

sura vai aparecer em situações em que o 

fumante anteriormente tinha o hábito de 

fumar ou quando ele tiver emoções que 

costumava associar ao uso do cigarro.

Essa fissura, em geral, não dura mais que cinco minutos, por isso é importante você 

saber orientar ao usuário as estratégias que ele pode utilizar para que essa sensação 

passe mais rapidamente, conforme abordamos a seguir.

Não ter cigarros de fácil acesso – em casa, no carro, na bolsa etc. Sabemos que a ques-

tão comportamental é muito forte, de modo que, ao sentir a fissura, o usuário terá um 

impulso irresistível de fumar. Se, nesse momento, ele tiver facilidade de acesso ao ci-

garro, o risco de recaída será muito grande. Mas se, ao contrário, ele tiver de se engajar 

em um processo para obter o cigarro, a fissura poderá passar e ele se conscientizará de 

não precisar fumar naquele momento.

Beber água é o melhor remédio para lidar com a fissura. A maioria dos fumantes relata 

que a água contribui para que a vontade passe, especialmente a gelada, por proporcio-

nar uma sensação de anestesia na boca. Recomende ao usuário que ande sempre com 

uma garrafinha e desenvolva o hábito de beber repetidamente, auxiliando também na 

necessidade de levar algo à boca, que é comum ao fumante.

Ter sempre à disposição alimentos 
de baixa caloria, como frutas natu-

rais e secas, cravo, canela, gengibre 

e afins. Eles ajudam a manter a boca 

ocupada, quando da fissura, despis-

tando a vontade. O usuário tenderá 

a escolher guloseimas, como balas, 

doces e chicletes, até porque o cigar-

ro tem um pouco de açúcar em sua 

composição, o que aumenta o desejo 

de comer doces. Assim, é sua respon-

sabilidade ajudá-lo a eleger artifícios 

que sejam mais saudáveis e não con-

tribuam para o ganho de peso. Para 
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isso, as frutas podem ser uma escolha acertada, já que têm sacarose, um açúcar na-

tural. Por sua vez, as especiarias têm um gosto forte, que proporciona uma sensação 

anestésica nas papilas gustativas, reduzindo a vontade de fumar.

Distrair-se/ocupar-se ajuda. Os fu-

mantes relatam que não fazer nada 

dá vontade de fumar. Portanto, para 

resistir à fissura, é preciso manter-se 

ocupado, principalmente naquelas si-

tuações consideradas gatilhos ou que 

antecedem a vontade de fumar, como 

estar parado esperando o ônibus. Você 

pode sugerir, então, que o fumante se 

mantenha ocupado, o que não signifi-

ca estar trabalhando todo o tempo. Tal 

ocupação pode – e deve – também ser 

prazerosa, para ocupar também a mente de modo saudável e não apenas o corpo. Su-

gira também que mantenha as mãos ocupadas, com artifícios como canetas, canudos, 

bolinhas, elástico ou qualquer outra coisa com que o indivíduo se identificar. Só não 

vale recomendar que tenha um cigarro apagado nas mãos, como muitos vão sugerir, 

pois o risco de ele acendê-lo, antes mesmo de se dar conta, é muito grande.

Quando possível, o fumante deve evitar hábitos associados muito fortemente ao 

fumo e, quando não for possível, procurar fazê-los de modo diferente. Uma pessoa 

que sente vontade de fumar sempre após o almoço não pode evitar a refeição, mas 

deve tentar adicionar algo diferente a essa rotina, buscando, por exemplo, escovar os 

dentes ou beber água logo que terminar de comer.

Fazer atividade física é importante. Não há necessidade de o usuário se tornar um 

atleta, mas recomende a ele que procure trabalhar o seu corpo de uma maneira praze-

rosa, que possa funcionar tanto como uma válvula de escape para a vontade de fumar 

quanto para o estresse de uma maneira em geral, diminuindo, inclusive, a possibilida-

de de ganho de peso.

Respirar profundamente, relaxar, meditar são boas opções. Oxigenar o sangue aju-

da a reequilibrar seu pH, que se torna ácido quando a pessoa está ansiosa e a fissura 

geralmente vem associada à ansiedade. A respiração profunda ajudará o organismo 

a acalmar as funções autonômicas que ficam desequilibradas durante uma crise de 

ansiedade, o que reduzirá a vontade de acalmar. No Manual do Coordenador do pro-

grama de controle de tabagismo do INCA, você terá acesso a técnicas de respiração e 

relaxamento mental que poderá ensinar aos usuários.

É válido mudar a rotina de modo geral. Às vezes, mesmo pequenas mudanças, que 

não parecem tão importantes, podem se tornar bastante significativas nesse processo. 

Por exemplo, caso haja algum ponto de venda de cigarro no caminho do usuário para 

o trabalho ou outro destino, recomende que ele faça outro trajeto, mesmo que maior, 

para evitar o gatilho e o consequente impulso de fumar.

O usuário deve constantemente 

renovar seus propósitos em não 
fumar. Recomende a ele que ande 

com um cartão consigo, geralmen-

te naquele lugar em que ele carre-

gava seus cigarros, onde ele possa 

escrever suas principais motivações 

para não fumar. Em um momento 

de fissura, na busca automática por 

cigarros, ele encontrará esse cartão 

e lembrará por que está se subme-

tendo a esse processo, o que pode-

rá ajudá-lo a lidar com a vontade de 

voltar a fumar.
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Saiba mais


Para saber mais, procure ler os artigos listados a seguir, disponíveis nos 

respectivos endereços eletrônicos apresentados:

BRASIL. Ministério da Saúde; Instituto Nacional de Câncer; Coordena-

ção de Prevenção e Vigilância. Abordagem e tratamento do fumante: 

Consenso 2001. Rio de Janeiro: INCA, 2001. http://www2.inca.gov.br/

wps/wcm/connect/e776ee0047dec36284a4cd9ba9e4feaf/tratamento- 

consenso.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=e776ee0047dec36284 

a4cd9ba9e4feaf

BRASIL. Ministério da Saúde; Instituto Nacional de Câncer José Alencar 

Gomes da Silva; Coordenação Geral de Ações Estratégicas; Coordenação 

de Prevenção e Vigilância. Manual do Coordenador: deixando de fumar 

sem mistérios. 2. ed. Rio de Janeiro: INCA, 2011. http://bvsms.saude.

gov.br/bvs/publicacoes/manual_pare_de_fumar_02.pdf.

3.7 Abordagem do ganho de peso na 
cessação do tabagismo

Uma das consequências comuns da interrupção do tabagismo, e que pode ocasionar o 

retorno ao hábito de fumar, é o ganho ponderal, ou aumento de peso.

De fato, há um aumento esperado de 1 a 4 kg, na maior parte dos casos – 1 a 3 kg em 6 

meses para os homens e 3 a 4 kg para mulheres –, que acontece, principalmente, nos 

primeiros 6 meses após a cessação, tendendo a estabilizar após um ano. Apenas alguns 

pacientes chegam a apresentar um aumento de peso expressivo (superior a 10 kg).

A preocupação com o ganho de peso parece influenciar negativamente mais as mulhe-

res, o que em muitos casos, pode interferir fortemente na decisão de parar de fumar 

ou acabar voltando ao hábito.

Estudos avaliaram características pessoais que aumentam o risco de ganho expressivo 

de peso e identificaram como fatores predisponentes individuais:

• sexo (mulheres tendem a ganhar mais peso do que os homens);

• idade (pessoas mais velhas);

• fumantes que consumiam elevada quantidade de cigarros diariamente;

• menor nível socioeconômico;

• aqueles que, ainda consumidores de cigarros, não tinham hábito alimentar sau-

dável ou não realizavam atividade física regular.

Primeiros 6 meses sem fumar

3 a 4kg1 a 3kg

http://www2.inca.gov.br/wps/wcm/connect/e776ee0047dec36284a4cd9ba9e4feaf/tratamento-consenso.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=e776ee0047dec36284a4cd9ba9e4feaf
http://www2.inca.gov.br/wps/wcm/connect/e776ee0047dec36284a4cd9ba9e4feaf/tratamento-consenso.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=e776ee0047dec36284a4cd9ba9e4feaf
http://www2.inca.gov.br/wps/wcm/connect/e776ee0047dec36284a4cd9ba9e4feaf/tratamento-consenso.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=e776ee0047dec36284a4cd9ba9e4feaf
http://www2.inca.gov.br/wps/wcm/connect/e776ee0047dec36284a4cd9ba9e4feaf/tratamento-consenso.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=e776ee0047dec36284a4cd9ba9e4feaf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_pare_de_fumar_02.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_pare_de_fumar_02.pdf
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Esse ganho de peso pode ser explicado por alterações metabólicas causadas pelo fato 

de a nicotina ser um estimulante do SNC, acelerando o metabolismo e a quebra da 

gordura e reduzindo o apetite. 

Além disso, o ganho de peso durante a interrupção do tabagismo pode ser justificado 

pela substituição do cigarro pelo alimento. É comum observar, entre as pessoas que 

param de fumar, maior necessidade de consumir doces ou, então, de ter algo na boca, 

já que comer leva a uma gratificação oral, assim como o cigarro. Assim, a comida se-

ria utilizada como premiação ou para alívio da ansiedade. Outro fator é que, com a 

interrupção do tabagismo, há gradativamente uma melhora do paladar, o que pode 

aumentar o apetite. Essas alterações dietéticas tornam-se responsáveis pelo aumento 

não esperado do peso.

Sendo a questão do ganho de peso um obstáculo em potencial para o processo de pa-

rar de fumar, não a subestime, oferecendo sempre ao usuário alternativas que possam 

minimizar esse problema.

Você pode recomendar que use água à vontade, pois não tem calorias nem efeitos co-

laterais e é a melhor estratégia para lidar com a fissura, como já mencionamos. Orien-

te-o a adotar uma alimentação balanceada, com três refeições diárias, dois ou três lan-

ches com baixas calorias, seguindo orientações e princípios da alimentação saudável.

Link


Clique no link a seguir para consultar o Guia Alimentar para a População 

Brasileira (2014): http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2014/ 

novembro/05/Guia-Alimentar-para-a-pop-brasiliera-Miolo-PDF- 

Internet.pdf.

Não recomende – até mesmo contraindique – o início de dietas restritivas nos primeiros 

seis meses, entendendo que, nesse momento, o ideal é focar no tratamento do tabagismo.

Além disso, estimule a realização de atividade física, pois, além de equilibrar um possí-

vel ganho de peso, funcionará como outra fonte de prazer e alívio do estresse e ansie-

dade, em substituição ao comportamento de fumar.


Assim, a abordagem do ganho de peso na cessação do tabagismo 

deve ser pautada nos princípios da alimentação saudável e na reco-

mendação de atividade física, que auxiliarão no controle do peso e 

atuarão na diminuição do risco ou no tratamento de doenças crôni-

cas não transmissíveis já diagnosticadas, como hipertensão, diabe-

tes e câncer.

3.8 Fechamento da unidade

Nessa unidade, demos as orientações-chave para a abordagem e o tratamento do fu-

mante e suas evidências científicas, as intervenções psicossociais, com ênfase na abor-

dagem cognitivo-comportamental, considerada o alicerce da cessação do tabagismo. 

Apresentamos o tratamento medicamentoso, em alinhamento com as diretrizes de 

cuidado à pessoa tabagista no âmbito da Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com 

Doenças Crônicas, do Sistema Único de Saúde (SUS).

Apresentamos, também, a abordagem de casos especiais, como: grávidas, jovens e 

adolescentes, usuários com comorbidades psiquiátricas e outros tópicos especiais no 

tratamento, como o manejo dos sintomas de abstinência e fissura, a preocupação com 

o ganho de peso e o incentivo à mudança de hábitos de alimentação e vida saudável.

Esperamos que você, profissional de saúde da Atenção Básica, agora se sinta apto a 

trabalhar os aspectos essenciais ao tratamento do tabagismo, sendo capaz de assumir 

a abordagem desse importante problema de saúde pública como parte de suas atri-

buições fundamentais.

http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2014/novembro/05/Guia-Alimentar-para-a-pop-brasiliera-Miolo-PDF-Internet.pdf
http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2014/novembro/05/Guia-Alimentar-para-a-pop-brasiliera-Miolo-PDF-Internet.pdf
http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2014/novembro/05/Guia-Alimentar-para-a-pop-brasiliera-Miolo-PDF-Internet.pdf
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Encerramento do módulo

Caro aluno, com o objetivo de instrumentalizar os profissionais das equipes da Aten-

ção Básica para atuarem na prevenção e controle do tabagismo, apresentamos nesse 

módulo os principais tópicos da prevenção e controle do tabagismo, a identificação, o 

diagnóstico e a avaliação da pessoa tabagista, bem como a intervenção e o tratamento 

do tabagismo na Atenção Básica.

Ressaltamos que esse módulo apresentou evidências científicas atuais para a preven-

ção e o controle do tabagismo, mas destacamos a necessidade de que você continue 

estudando para se desenvolver e atualizar profissionalmente.

Assim, desejamos que, com você, possamos permanecer contribuindo para a diminui-

ção da prevalência de tabagismo no Brasil.

Os autores
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