
CASO CLÍNICO: FAMÍLIA SOUZA 

No caso clínico da Família Souza, há CINCO situações passíveis 

de abordagem pela equipe de saúde. Responda as questões conforme 

seu conhecimento a respeito do tema desenvolvido no módulo 2 

abordagem do tabagismo. 

1) Gerson, 57 anos, comparece à consulta médica para sua 

revisão periódica. Na investigação para fatores de risco 

cardiovascular, o médico identifica tabagismo. 

Exemplifique como você fará a abordagem inicial desta 

doença de acordo com passos abaixo. 

Perguntar,  

Avaliar,  

Aconselhar,  

Preparar e  

Acompanhar.  

 

RESPOSTA: 

PERGUNTAR/ AVALIAR 

As perguntas sugeridas para avaliar o fumante quanto à sua 

dependência de nicotina, e seu grau de motivação para deixar de fumar, 

são: 

A) Você fuma? Há quanto tempo? (diferencia a experimentação do uso 

regular; por exemplo, se o fumante diz fumar 5 cigarros por dia e ter 

começado a fumar há 15 dias, de acordo com a OMS ele ainda não é um 

fumante regular e se encontra em fase de experimentação). 

B) Quantos cigarros fuma por dia? (pacientes que fumam 20 ou mais 

cigarros por dia provavelmente terão uma maior chance de desenvolverem 

fortes sintomas de síndrome de abstinência na cessação de fumar). 

C) Quanto tempo após acordar acende o 1º cigarro? (pacientes que fumam 

nos primeiros 30 minutos após acordar, provavelmente terão uma maior 

chance de desenvolverem fortes sintomas de síndrome de abstinência na 

cessação de fumar). 

D) O que você acha de marcar uma data para deixar de fumar? (permite 

avaliar se o fumante está pronto para iniciar o processo de cessação 

de fumar). Em caso de resposta afirmativa, perguntar: Quando? 

E) Já tentou parar? Se a resposta for afirmativa, fazer a pergunta F. 



F) O que aconteceu? (permite identificar o que ajudou e o que 

atrapalhou a deixar de fumar, para que esses dados sejam trabalhados 

na próxima tentativa). 

 

ACONSELHAR E PREPARAR 

A partir das respostas às perguntas acima, recomenda-se 

aconselhar o fumante a parar de fumar, adaptando as mensagens ao 

perfil do fumante levando em consideração sexo, idade, existência de 

doenças associadas ao tabagismo, etc. A conduta deve estar de acordo 

com o interesse do fumante em deixar de fumar, ou não, no momento da 

consulta. 

Os fumantes que não estiverem dispostos a parar nos próximos 30 

dias, devem ser estimulados a pensar sobre o assunto e serem abordados 

no próximo contato. É importante que o profissional se mostre disposto 

a apoiá-los nesse processo. 

Já para aqueles interessados em parar de fumar, a etapa seguinte 

é prepará-los para isso. Nessa etapa da preparação para a cessação, o 

profissional de saúde deve sugerir que o fumante marque uma data, deve 

explicar os sintomas da abstinência e sugerir estratégias para 

controlar a vontade de fumar (tomar água, chupar balas, mascar 

chicletes, gengibre, etc), e para quebrar os estímulos associados ao 

fumar (restringir o uso de café e bebida alcoólica, desfazer-se de 

isqueiros, evitar ambientes ou situações que estimulem o fumar, 

aprender a lidar com situações de estresse, etc). Esse preparo deve 

levar em consideração as experiências individuais do paciente e do 

próprio profissional que o está atendendo. 

 

ACOMPANHAR 

O ideal é que todos os fumantes que estão em processo de 

cessação de fumar sejam acompanhados com consultas de retorno para 

garantir um apoio na fase inicial da abstinência onde os riscos de 

recaída são maiores. 

O paciente que está em processo de cessação de fumar 

provavelmente precisa retornar para acompanhamento em pelo menos 3 

momentos durante os seis meses subsequentes à parada de fumar. Esses 

retornos podem acontecer, de acordo com a avaliação do profissional de 

saúde, nos 1º, 3º e 6º meses. 

 

 

 



2) Gelson fuma há 35 anos, 1 a 2 carteiras ao dia. O primeiro 

cigarro é fumado a caminho do trabalho diariamente. 

Mostrou-se motivado a parar de fumar. Nunca experimentou 

parar, mas sabe que será difícil, pois sua mulher engordou 

muito. Relata ao médico que já come demais, pois é muito 

ansioso. Qual a abordagem que você indicaria neste caso? 

 

RESPOSTA: A abordagem indicada para Gelson, fumantes regular com grau 

de dependência elevado e motivado a parar de fumar, pode ser feita 

individualmente ou em grupo e intensiva. O ideal é que essa abordagem 

seja distribuída em quatro sessões estruturadas com periodicidade 

semanal, que no final somem pelo menos 90 minutos de tempo total de 

contato nas 4 primeiras sessões. 

Para o cronograma de acompanhamento após as 4 primeiras sessões, tanto 

em grupo como individual, sugere-se: 

a. 15 dias 

b. 30 dias 

c. 60 dias 

d. 90 dias 

e. 180 dias 

f. 12 meses 

 

 

3) Gelson recaiu após uma abordagem breve após 60 dias. Como 

você lidaria com esta situação? 

 

RESPOSTA: Gelson deve ser abordado sem críticas, analisando-se as 

circunstâncias de recaída, retornando ao processo da abordagem 

cognitivo-comportamental, e estimulando-o a tentar novamente. Caso o 

profissional de saúde julgue necessário, poderá encaminhá-lo para a 

abordagem intensiva novamente. 

Para reforçar a abordagem, o profissional de saúde pode fornecer 

material educativo, específico para o fumante ou orientá-lo a buscar 

apoio por telefone com a equipe de saúde. 

 

 

 

 



4) Na consulta de retorno, Gelson trouxe seu filho Ivan, 22 

anos, tabagista há 5 anos, para que a equipe de saúde 

tente convencê-lo a parar de fumar. Ivan não demonstra 

desejo de parar de fumar. Cite alguns motivos prováveis 

para a resistência de Ivan. 

 

RESPOSTA: 

Vários podem ser os motivos pelos quais alguns fumantes não demonstram 

desejo de parar de fumar: 

1. Falta de informação sobre os efeitos nocivos do tabagismo. 

2. Falta de recursos financeiros. 

3. Crenças e receios relacionados ao processo de cessação. 

4. Insegurança devido a tentativas anteriores sem sucesso ou mesmo 

recaídas. 

5. Não desejam realmente. 

Conduta: Qualquer que seja a razão, esses pacientes poderão 

mudar seu nível de motivação através de intervenções motivacionais, 

que podem ser sistematicamente feitas por profissionais de saúde 

durante as suas consultas de rotina. 

 

5) Nelci, 44 anos, esposa de Gelson, agendou uma consulta de 

revisão para ela e para a filha Sabrina, 5 anos. Nelci 

relata que Sabrinha seguidamente tem crises de asma. 

Gostaria de saber por que a menina sempre está doente. 

Como você abordaria a questão do tabagismo na família? 

 

RESPOSTA: A todo não fumante deve ser perguntado se convive com 

fumantes em casa e/ou no ambiente de trabalho. 

Em caso afirmativo, Nelci precisa ser informada sobre os riscos 

da exposição tabagística ambiental, correlacionando-a com a doença 

apresentada atualmente ou com o risco de desenvolver uma doença 

relacionada a essa exposição. Se possível, devem receber material 

esclarecendo sobre tabagismo passivo. Esta abordagem pode ser feita 

com crianças a partir de 5 anos de idade, adequando a informação e a 

linguagem à faixa etária. 

 

 


