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INTRODUÇÃO

OBJETIVO

O tabagismo é reconhecido como uma doença crônica, provocada pela dependência à 
nicotina, e de acordo com a Classificação Internacional de Doenças (CID10), está inserido 
no grupo dos transtornos mentais devido ao uso de substância psicoativa. É considerado 
pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como a principal causa de morte evitável, 
adoecimento e empobrecimento no mundo, sendo responsável por 8 milhões de óbitos 
anuais. Estima-se que mais de 7 milhões dos óbitos são resultado do uso direto do taba-
co, enquanto mais de 1,2milhões são decorrentes da exposição ao tabagismo passivo.

A presença de cerca de 7000 substâncias na fumaça dos derivados do tabaco (250 subs-
tâncias prejudiciais e 69 cancerígenas), faz com que o tabagismo seja responsável por 
aproximadamente 50 doenças tabaco relacionadas, muitas delas graves e fatais. 

Segundo a OMS, o tabagismo é responsável por 63% dos óbitos relacionados às doen-
ças crônicas não transmissíveis (DCNT). Destes, o tabagismo é responsável por 85% das 
mortes por doença pulmonar crônica (bronquite e enfisema), 30% por diversos tipos 
de câncer (pulmão, boca, laringe, faringe, esôfago, pâncreas, rim, bexiga, colo do útero, 
estômago), 25% por doença coronariana (angina e infarto) e 25% por doenças cerebro-
vasculares (acidente vascular cerebral – AVC).

Segundo dados do Vigitel/2019, o percentual total de fumantes com 18 anos ou mais 
no Brasil é de 9,8%, sendo 12,3 % entre homens e 7,7 % entre mulheres.

Divulgar o Protocolo Clínico e Diretriz Terapêutica do Tabagismo (2020) e atualizar orien-
tações para a Rede SUS/BH.
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1. DIAGNÓSTICO DA 
DEPENDÊNCIA À 
NICOTINA

São considerados como dependentes os indivíduos que tenham apresentado, no ano 
anterior, pelo menos três dos critérios a seguir: 

•  Desejo forte e compulsivo para consumir a substância (fissura ou craving).
•  Dificuldade para controlar o uso (início, término e níveis de consumo).
• Estado de abstinência fisiológica diante da suspensão ou redução, caracterizado por 

síndrome de abstinência e consumo da mesma substância ou similar, com a intenção 
de aliviar ou evitar sintomas de abstinência (reforço negativo).

•  Evidência de tolerância, ou seja, necessidade de doses crescentes da substância para 
obter os efeitos produzidos anteriormente com doses menores.

•  Abandono progressivo de outros prazeres em detrimento do uso de substâncias psicoativas.
•  Aumento do tempo empregado para conseguir ou consumir a substância ou recuperar-

se de seus efeitos.
•  Persistência no uso apesar das evidentes consequências, como câncer pelo uso do 

tabaco, humor deprimido ou perturbações das funções cognitivas relacionada com 
a substância. 

O diagnóstico de dependência da nicotina é clínico, baseia-se no relato do indivíduo e 
deve ser feito por meio de avaliação procedida pelo profissional da saúde que atende o 
usuário, seguindo os critérios diagnósticos descritos acima. 
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1.1 Classificação quanto ao grau 
de dependência

Para avaliar o grau de dependência à nicotina, pode ser usado o Teste de 
Fagerström (Tabela 1). Composto por seis perguntas, com escores que 
variam de zero a dez, ele indica que o tabagista poderá experimentar sin-
tomas desconfortáveis da síndrome de abstinência, quando o resultado 
encontrado for acima de 6 pontos.

Tabela 1 - Teste de Fagerström para a dependência à nicotina

PERGUNTAS RESPOSTAS E PONTUAÇÃO

Em quanto tempo depois de acordar você 
fuma o primeiro cigarro?

Dentro de 5 minutos (3)
6-30 minutos (2)
31-60 minutos (1)
Depois de 60 minutos (0)

Você acha difícil ficar sem fumar em lugares 
onde é proibido (por exemplo, na igreja, no 
cinema, em bibliotecas, e outros)?

Sim (1)
Não (0)

Qual o cigarro do dia que traz mais satis-
fação?

O primeiro da manhã (1)
Outros (0)

Quantos cigarros você fuma por dia?

Menos de 10 (0)
De 11 a 20 (1)
De 21 a 30 (2)
Mais de 31 (3)

Você fuma mais frequentemente pela 
manhã?

Sim (1)
Não (0)

Você fuma mesmo doente quando precisa 
ficar na cama a maior parte do tempo?

Sim (1)
Não (0)

Resultado: Grau dependência (soma dos pontos)

0-2
muito baixo

3-4
baixo

5
médio

6-7
elevado

8-10
muito elevado
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Tabela 2 - Escala qualitativa Razões para fumar – Universidade de 
São Paulo

O teste de Fagerström não engloba todas as situações possíveis da rotina do 
fumante, por isso, recomenda-se adicionar à avaliação, a escala qualitativa de 
“Razões para fumar” (Tabela 2) que tem como objetivo avaliar, além do com-
ponente físico, os componentes cognitivo e comportamental relacionados a 
dependência à nicotina e detectar fatores que podem induzir a recaída. 

1) Eu fumo cigarros para me manter alerta. 
2) Manusear um cigarro é parte do prazer de fumá-lo. 
3) Fumar dá prazer e é relaxante. 
4) Eu acendo um cigarro quando estou bravo com alguma coisa. 
5) Quando meus cigarros acabam, acho isso quase insuportável até eu con-

seguir outro. 
6) Cigarros me fazem companhia, como um amigo íntimo. 
7) Eu fumo cigarros automaticamente sem mesmo me dar conta disso. 
8) É mais fácil conversar e me relacionar com outras pessoas quando estou 

fumando. 
9) Eu fumo para me estimular, para me animar. 
10) Parte do prazer de fumar um cigarro vem dos passos que eu tomo para 

acendê-lo. 
11) Eu acho os cigarros prazerosos. 
12) Quando eu me sinto desconfortável ou chateado com alguma coisa, eu 

acendo um cigarro. 
13) Controlar meu peso é uma razão muito importante pela qual eu fumo. 
14) Eu acendo um cigarro sem perceber que ainda tenho outro aceso no 

cinzeiro. 
15) Enquanto estou fumando me sinto mais seguro com outras pessoas. 
16) Eu fumo cigarros para me “por para cima”. 
17) Às vezes eu sinto que os cigarros são os meus melhores amigos. 
18) Eu fumo cigarros quando me sinto triste ou quando quero esquecer 
minhas obrigações ou preocupações. 
19) Eu sinto uma vontade enorme de pegar um cigarro se fico um tempo 

sem fumar. 
20) Eu já me peguei com um cigarro na boca sem me lembrar de tê-lo colo-

cado lá. 
21) Eu me preocupo em engordar se parar de fumar.
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As alternativas e o peso das respostas para cada questão são:
(  ) Nunca {1}
(  ) Raramente {2}
(  ) Às vezes {3}
(  ) Frequentemente {4}
(  ) Sempre {5}

Fatores formados
Fator 1. Dependência (addiction): itens 5, 19 
Fator 2. Prazer de fumar (pleasure): itens 3, 11 
Fator 3. Redução da Tensão (tension reduction): itens 4, 12, 18 
Fator 4. Estimulação (stimulation): itens 1, 9, 16 
Fator 5. Automatismo (automatism): itens 7, 14, 20 
Fator 6. Manuseio (handling): itens 2, 10 
Fator 7. Tabagismo Social (social smoking): itens 8, 15 
Fator 8. Controle de peso (weight control): itens 13, 21 
Fator 9. Associação Estreita (affiliative attachment): itens 6, 17 a 
O escore final de cada fator é a média simples dos escores individuais.

Entendendo o resultado da escala de Razões para fumar
Dependência (física): caracterizada pelo tempo que o indivíduo consegue 
permanecer sem fumar, tem a ver com a tolerância da nicotina e com a 
redução dos sintomas de abstinência.  
Prazer de fumar: a nicotina libera substâncias hormonais que dão maior 
sensação de prazer através das atividades neuroquímicas do cérebro nas 
vias de recompensa.   
Redução da tensão (relaxamento): a nicotina do cigarro chega aos recepto-
res cerebrais, ajuda a diminuir a ansiedade/estresse que o fumante apresen-
ta, dando-lhe uma sensação momentânea de alívio dela. 
Estimulação: o fumar é percebido como modulador de funções fisiológicas, 
melhorando a atenção, a concentração e a energia pessoal.  
Automatismo (hábito): condicionamento do fumar em determinadas situa-
ções, tais como logo após o almoço.  
Manuseio (ritual): envolve todos os passos dados até se acender o cigarro.   
Tabagismo social: fumar junto aos amigos, em situações de festa, em bala-
das, na praia.  
Controle do peso: envolve preocupações a respeito do ganho de peso rela-
cionado à cessação do tabagismo.      
Associação estreita: definida por uma forte conexão emocional do tabagis-
ta com o fumo e o cigarro.

Tabela 2 - Escala qualitativa Razões para fumar – Universidade de 
São Paulo (continuação)
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2. RECOMENDAÇÕES 
DE BOAS PRÁTICAS 
CLÍNICAS NO 
TRATAMENTO DO 
TABAGISMO

A Abordagem Breve (ou mínima) deve ser implementada como um componente essen-
cial do protocolo de atuação na abordagem ao tabagismo. Todos os profissionais de 
saúde devem ser estimulados a realizá-la, a perguntar sobre o uso do tabaco, registrar as 
respostas nos prontuários, dar breves aconselhamentos sobre o abandono do tabaco e 
quando for o caso, encaminhar os fumantes para o tratamento do tabagismo. 

A abordagem Breve consiste em Perguntar, Avaliar, Aconselhar e Preparar (PAAP) o fu-
mante para que deixe de fumar, sem, no entanto, acompanhá-lo neste processo. Pode 
ser feita em 3 minutos, por qualquer profissional da saúde durante cada contato com o 
usuário. Embora não se constitua na forma ideal de atendimento, pode propiciar resulta-
dos positivos como instrumento de cessação, principalmente para aqueles usuários que 
apresentam muito baixo ou baixo grau de dependência, sendo uma intervenção que 
permite que grande número de fumantes seja beneficiado a um baixo custo.

A abordagem Básica consiste em Perguntar, Avaliar, Aconselhar, Preparar e Acompanhar 
(PAAPA) o fumante para que deixe de fumar. Também pode ser feita por qualquer profis-
sional da saúde durante a consulta de rotina, com duração mínima de 3 minutos e máxima 
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de 5 minutos em cada contato. É indicada para todos os fumantes e mais recomendada 
que a anterior (PAAP) porque prevê o retorno do usuário para acompanhamento na fase 
crítica da abstinência. 

As estratégias sugeridas para essas abordagens estão contidas na Tabela 3:

Tabela 3 - Ações e orientações dasabordagens baseadas nos mnemônicos PAAP e 
PAAPA.

AÇÃO ORIENTAÇÃO

Perguntar
(sobre histórico taba-
gístico)

• Há quanto tempo fuma, com quantos anos iniciou o uso, como 
foi o processo de iniciação.

• Quantos cigarros fuma por dia, quanto tempo após acordar 
acende o 1º cigarro.

• Em quais situações o tabaco está mais presente na rotina, quais 
razões levam a fumar mais.

Avaliar
(grau de dependência 
de nicotina e estágio 
motivacional)

•  Identificar o perfil do tabagista.
•  Diferenciar experimentação do uso regular.
•  Avaliar o grau de dependência à nicotina.
•  Avaliar o grau de motivação para deixar de fumar.
•  Verificar se houve tentativas prévias, e razões para o insucesso.

Aconselhar
(orientar a interrupção 
por meio de um acon-
selhamento claro)

• Detectar se o usuário já utilizou algum recurso prévio para parar 
de fumar.

• Auxiliar a identificar os motivos pelos quais deseja cessar o 
hábito e apresentar os benefícios da interrupção.

• Estabelecer de forma acolhedora, a relação entre o tabagismo e 
o desenvolvimento das doenças crônicas.

• Direcionar a intervenção aos fatores que tornam a cessação 
relevante para o usuário.

Preparar
(o usuário para a     
cessação)

• Estimular o usuário a marcar uma data de parada nos próximos dias. 
• Oferecer recursos e opções para parar de fumar (forma gradual 

ou abrupta).
• Fortalecer a autoeficácia e a capacidade de mudança de com-

portamento.
• Discutir preocupações e medos, antecipando possíveis dificul-

dades do processo.
• Estabelecer um plano de ação junto com o usuário e auxiliar a 

identificar os gatilhos comportamentais e situacionais. 
• Prevenir possíveis sintomas da síndrome de abstinência e apre-

sentar estratégias para lidar com a fissura e o estresse.
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AÇÃO ORIENTAÇÃO

Acompanhar
(o usuário durante o 
processo de cessação)

• Preferencialmente, marque retornos periódicos para reavaliar a 
evolução do usuário.

• Ressaltar os benefícios obtidos, mantendo o usuário motivado.
• Identificar situações que ainda representam risco para a recaída, 

reforçando habilidades de suporte.
• Se houver recaída: diferenciar lapso de recaída, identificar os 

fatores e circunstâncias que contribuíram para o insucesso; 
estimular e traçar estratégias para nova tentativa.

* O ideal é que todos os fumantes que estão em processo de 
cessação sejam acompanhados com consultas de retorno para 
garantir um apoio na fase inicial da abstinência, fase em que os 
riscos de recaída são maiores. 

Fonte: Programa de Controle do Tabagismo, SMSA/BH, 2020.

Os fumantes que não estiverem dispostos a parar nos próximos 30 dias, devem ser esti-
mulados a pensar sobre o assunto e serem abordados a cada atendimento. É importante 
que o profissional da saúde se mostre disposto a apoiá-los nesse processo. 

Torna-se significativo que o profissional adapte as mensagens sobre o processo de ces-
sação e abandono do tabagismo ao perfil do usuário, levando em consideração idade, 
presença/ausência de doenças tabaco relacionadas e distúrbios psiquiátricos, tempo de 
uso do tabaco e seus derivados, praticante ou não de atividade física, nível de motivação, 
grau de escolaridade.  A conduta deve estar de acordo com o interesse do fumante em 
deixar de fumar, ou não, no momento da consulta.

Tabela 3 - Ações e orientações das abordagens baseadas nos mnemônicos PAAP e 
PAAPA (continuação).
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3. TRATAMENTO

3.1 Tratamento não farmacológico
O tratamento para cessação do tabagismo no SUS consiste na Aborda-
gem Intensiva (AI)/aconselhamento terapêutico estruturado, acompa-
nhado, salvo em situações especiais (descritas no item 4.2), pelo trata-
mento farmacológico. Em seguida é apresentado um fluxograma com as 
etapas do tratamento do fumante e da Abordagem Intensiva/aconselha-
mento estruturado em Belo Horizonte:

Palestra Motivacional

Avaliação Clínica

Abordagem Intensiva

1º mês
Sessões semanais

Fase Intensiva Fase Manutenção

10 sessões

Identificação Usuário

2º mês
Sessões quinzenais

3º-6º mês
Sessões mensais
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• Identificação do usuário tabagista no território: o usuário pode ser 
identificado via preenchimento da Ficha de Visita Domiciliar e Territorial 
dos Agentes Comunitários de saúde; por demanda espontânea ou me-
diante encaminhamento por profissional de saúde.

•  Palestra motivacional: a “Palestra Motivacional” (PM) consiste em uma 
sensibilização em que são fornecidas informações sobre os riscos do ta-
bagismo, benefícios da interrupção, condução e etapas do tratamento, 
instrução sobre o DIA D (dia que o indivíduo escolhe iniciar a abstinên-
cia à nicotina), além da detecção das situações de risco para a recaída. 
Torna-se obrigatória a realização da PM pelos profissionais condutores 
do tratamento de cessação, bem como a participação do usuário nes-
te momento para a posterior avaliação clínica e efetiva inserção na AI/
aconselhamento estruturado.  

•  Avaliação clínica: com a finalidade de avaliar o histórico tabagístico e ela-
borar um plano de tratamento, os usuários deverão passar por uma con-
sulta clínica. Neste atendimento, o profissional de saúde que participa da 
condução da AI e/ou que tenha habilidade para o atendimento, poderá se 
direcionar pela nova ficha de “Avaliação Clínica do Fumante” (ANEXO). 

• Abordagem Intensiva/Aconselhamento estruturado: deve ser oferta-
da a todo fumante que esteja preparado para parar de fumar. A AI/aconse-
lhamento estruturado está fundamentada na terapia cognitivo-comporta-
mental (TCC). A TCC tem como objetivo auxiliar o participante a detectar 
e desenvolver estratégias para lidar com situações de risco para a recaída, 
identificar e manejar possíveis sintomas de abstinência, promover mudan-
ças cognitivas e comportamentais para a cessação e, estimular o autocon-
trole e autocuidado para que os indivíduos possam administrar o ciclo da 
dependência. As sessões de TCC em BH, estão organizadas em 10 sessões 
ao longo de 6 meses de acompanhamento, sendo que no primeiro mês os 
encontros são semanais, no segundo mês são encontros quinzenais e do 
terceiro ao sexto mês, os encontros são mensais.

 
No contexto de abordagem ao comportamento e dependências quími-
cas, o modelo transteórico desenvolvido por Prochaska e DiClemente 
(1983), permite a identificação do grau de motivação e elenca seis está-
gios de prontidão para a mudança de comportamento (Figura 1).
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A identificação do estágio é baseada na fala do indivíduo e é de funda-
mental importância reconhecer o grau de motivação para planejar e defi-
nir as tarefas de estímulo direcionadas ao usuário. Abaixo apresentamos 
o modelo de Prochaska e DiClemente (Figura 1), com a descrição do está-
gio e abordagem mais indicada (Tabela 4):

Pré 
contemplação

Contemplação

Preparação 
para a ação

Ação

Manutenção

Recaída

Saída
definitiva

Figura 1 - Estágios de motivação, segundo Prochaska e DiClemente 
(1983).
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Tabela 4 - Descrição dos estágios de motivação e abordagem
recomendada

ESTÁGIO DE 
MOTIVAÇÃO DESCRIÇÃO ABORDAGEM INDICADA

Pré 
contemplação

• O indivíduo não preten-
de, não deseja ou não 
sente necessidade de 
fazer uma mudança de 
comportamento. Nega 
os malefícios causados 
pelo tabaco.

• Tem contato com o 
serviço de saúde em 
virtude de complicações 
secundárias do tabagis-
mo, mas não estabelece 
a relação causa-efeito.

• Evite postura crítica e o 
confronto, o objetivo é 
criar vínculo.

• Faça perguntas e gere re-
flexão sobre o ato de fumar 
estar relacionado com 
problemas de saúde.

• Ofereça informações so-
bre riscos do tabagismo 
e benefícios da cessação.

Contemplação

• O indivíduo contempla 
parar de fumar, mas ain-
da não está preparado.

• A ambivalência pode 
estar presente em todo 
o processo de mudança 
de comportamento, po-
rém é o estágio em que 
está mais pronunciada.

• Aumente a autoestima 
e autoeficácia para a 
mudança. 

• Discuta sobre a ambi-
valência: vantagens e 
desvantagens de fumar. 
Enfatize a livre escolha 
e responsabilidade do 
indivíduo.

Preparação 
para a ação

• O indivíduo sente a ne-
cessidade da mudança, já 
percebe sua condição de 
saúde e os prejuízos de-
correntes do tabagismo.

• Ofereça recursos e 
opções para parar de 
fumar.

• Discuta preocupações, 
medos.

•Antecipe possíveis difi-
culdades.

• Identifique junto com 
o usuário situações de 
risco e estratégias de 
como lidar.
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ESTÁGIO DE 
MOTIVAÇÃO DESCRIÇÃO ABORDAGEM INDICADA

Ação

• O indivíduo se compro-
mete com a mudança e 
inicia o tratamento para 
parar de fumar.

• Elogie e reforce progressos 
e benefícios alcançados.

• Caracterize possíveis 
sintomas da síndrome 
de abstinência e pro-
porcione estratégias de 
enfrentamento.

• Disponibilize suporte 
para a prevenção de 
recaída.

Manutenção

• Estágio mais complexo 
e desafiador de todo o 
processo.

• Há mudança no padrão 
de consumo, porém, 
pode não ser definitiva.

• O indivíduo entra na fase 
quando tiver sustentado 
a abstinência por um pe-
ríodo acima de 6 meses.

• A ambivalência pode 
estar presente.

• Converse sobre a ambi-
valência: solicite que o 
usuário compare a situ-
ação atual em termos 
de ganho em relação 
à quando mantinha o 
hábito de fumar. 

• Discuta sobre expec-
tativas e o que ainda 
pretende realizar.

• Mantenha diálogo 
sobre enfrentamento 
da abstinência e suas 
implicações físicas e psi-
cológicas, fortalecendo a 
motivação.

• Elogie e reforce o proces-
so de interrupção do uso.

Tabela 4 - Descrição dos estágios de motivação e abordagem
recomendada (continuação)
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Fonte: Programa de Controle do Tabagismo, SMSA/BH, 2019.

O absenteísmo dos participantes ao longo das sessões correlaciona-se 
negativamente com o sucesso da cessação definitiva: fumantes com par-
ticipação inferior a 50% das sessões têm chance significativamente maior 
de insucesso e recaída. 

Ainda, em relação a abordagem intensiva/aconselhamento estruturado, 
as sessões de TCC são realizadas, preferencialmente em grupos de apoio, 
podendo também ser individual. Recomenda-se, entre 10 a 15 partici-
pantes, coordenados por profissionais de saúde de nível superior.

ESTÁGIO DE 
MOTIVAÇÃO DESCRIÇÃO ABORDAGEM INDICADA

Recaída

• Necessário distinguir 
lapso de recaída:
  Lapso: consumo pon-

tual, independente-
mente da quantidade. 
O indivíduo retoma à 
abstinência logo em 
seguida.

  Recaída: há um retorno 
regular ao consumo, 
mesmo que em um 
padrão menor do que 
o indivíduo costumava 
usar.

• Quando acontece, o su-
jeito tem dificuldades de 
voltar a buscar ajuda, pois 
apresenta sentimentos de 
vergonha e fracasso.

• O momento da recaída 
deve ser visto como uma 
ocasião para a reflexão, 
visando à prevenção de 
recaídas futuras.

• Avalie junto com o usu-
ário causas e circunstân-
cias do insucesso.

• Encoraje a recomeçar e 
esteja disponível.

Tabela 4 - Descrição dos estágios de motivação e abordagem
recomendada (continuação)
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SESSÃO 1: ENTENDER POR QUE SE FUMA E COMO ISSO AFETA A SAÚDE

Nesta sessão serão desenvolvidas orientações sobre os aspectos do tabagis-
mo; ambivalência do fumante em parar ou continuar fumante; métodos para 
deixar de fumar; as principais substâncias contidas na fumaça do produto e 
seus prejuízos à saúde. 
Também serão abordadas tarefas para que o usuário: identifique e mensure 
sua dependência física e psicológica; pense numa data e método para deixar 
de fumar que será apresentada na sessão 2, como forma de objetivar a orga-
nização de seu processo de cessação.

SESSÃO 2: OS PRIMEIROS DIAS SEM FUMAR

Nesta sessão serão conduzidas discussões sobre viver os primeiros dias 
sem fumar, síndrome de abstinência e estratégias para superá-la, exercí-
cios de respiração e relaxamento, definição de assertividade e sua relação 
com o parar de fumar. O que são e quais as contribuições do pensamento 
construtivo diante dos sintomas da abstinência, motivação, tarefas que 
estimulem o fumante a efetivar a cessação na data e método escolhidos 
para deixar de fumar e trazer o resultado na próxima sessão.

SESSÃO 3: COMO VENCER OS OBSTÁCULOS PARA PERMANECER SEM FUMAR

Nesta sessão o indivíduo será estimulado a identificar os benefícios físicos 
obtidos após parar de fumar, descrição das causas e estratégias para lidar 
com o ganho de peso, consumo de álcool e sua relação com a manutenção 
da abstinência e importância do apoio interpessoal. 
Também serão apresentadas tarefas que envolvem leituras e estímulo à 
prática dos exercícios de relaxamento e dos procedimentos práticos para 
lidar com a fissura.

SESSÃO 4: BENEFÍCIOS OBTIDOS APÓS PARAR DE FUMAR

Nesta sessão, após a definição pelo coordenador da abordagem sobre os 
benefícios indiretos em parar de fumar, o indivíduo é estimulado a apre-
sentar alguns exemplos desses benefícios. O coordenador aborda então as 
principais armadilhas evitáveis para permanecer sem fumar, os benefícios 
obtidos a longo prazo com a cessação e planos de acompanhamento para 
prevenção da recaída. 
Também faz parte dessa sessão a orientação aos que não conseguiram 
parar de fumar.

Abaixo, segue sugestão de esquema do que pode ser abordado 
nas sessões, baseados nos manuais de apoio disponibilizados pelo 
Instituto Nacional do Câncer (INCA):
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Recomenda-se aos profissionais coordenadores dos programas de cessa-
ção do tabagismo, a incorporação de outros recursos terapêuticos respal-
dados pelas Práticas Integrativas e Complementares disponíveis no SUS/
BH como Lian Gong 18T, modalidades ofertadas pelo Programa de Ho-
meopatia, Acupuntura e Medicina Antroposófica (PRHOAMA), bem como 
o encaminhamento para atividades coletivas promovidas pelos profis-
sionais das equipes da saúde da família, Saúde Bucal, Núcleo Ampliado 
da Saúde da Família e Atenção Básica (NASF-AB), Academias da Cidade e 
Saúde Mental, com foco nas mudanças de estilo de vida.

DUAS SESSÕES QUINZENAIS, INICIANDO
A FASE DE MANUTENÇÃO DA ABSTINÊNCIA

O teor das sessões de manutenção não mais será estruturado, pois o objetivo 
fundamental é conhecer as dificuldades e estratégias de cada fumante para 
permanecer sem fumar e auxiliá-lo com orientações.

UMA SESSÃO MENSAL, PARA PREVENÇÃO
DE RECAÍDA, ATÉ COMPLETAR 6 MESES

Assim como nas sessões de manutenção quinzenal, as sessões de manutenção 
mensal não são estruturadas, e seu teor continua a ser conhecer as dificuldades e 
estratégias de cada fumante para permanecer sem fumar, orientar e fortalecer a 
decisão de permanecer sem fumar.

3.2 Associação dos tratamentos não 
farmacológicos e farmacológicos

A associação entre abordagem intensiva/aconselhamento estruturado e 
a farmacoterapia é indicada para tratar a dependência à nicotina. A as-
sociação das duas formas de tratamento é mais eficaz do que qualquer 
intervenção isolada.

No entanto, a abordagem intensiva isolada/aconselhamento estruturado 
é, preferencialmente, preconizada para usuários que apresentem uma ou 
mais das características:
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• Relato de ausência de sintomas de abstinência em tentativas anteriores.
• Número de cigarros consumidos diariamente ou carga tabágica igual 

ou inferior a 5.
• Consumo do primeiro cigarro do dia igual ou superior a 1 hora após acordar.
• Usuários com pontuação no teste de Fagerström referente a muito bai-

xa ou baixa dependência à nicotina (resultado igual ou inferior a 4).
 
Os usuários inseridos nas situações citadas acima, podem interromper o uso 
do tabaco e seus derivados com as orientações produzidas pela Abordagem 
Breve / Básica conforme citado na Tabela 3. Abaixo, é apresentada a associa-
ção entre grau de dependência à nicotina, porcentagem de frequência na 
população, descrição da conduta do tratamento e Síndrome de Abstinência 
(SA), conforme pontuação do Teste de Fagerström (Tabela 5):

GRAU DE 
DEPENDÊNCIA 

À NICOTINA

FREQUÊNCIA 
(%) CONDUTA

Muito baixo 
(0-2) Cerca de 20%

Pode ocorrer sintomas de SA. Esses 
fumantes raramente precisam de ajuda 
para cessar o uso do tabaco.

Baixo (3-4) Cerca de 30%
Leves sintomas de SA. Pode haver aban-
dono espontâneo do uso do tabaco. O 
tratamento é o aconselhamento.

Médio (5) Cerca de 30%
Fracos sintomas de SA. Resultados positi-
vos com aconselhamento estruturado e 
indicação farmacológica adequada.

Elevado (6-7) Cerca de 15%

A SA é intensa. O tratamento deve ser 
mais enérgico e mais prolongado. É indi-
cado suporte psicológico, com sessões 
de TCC, associação de medicamentos. 
Investigar consumo de álcool, estresse, 
ansiedade e depressão.

Tabela 5 - Grau de dependência à nicotina, frequência e descrição da 
conduta de tratamento, conforme pontuação do Teste de Fagerström
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Tabela 5 - Grau de dependência à nicotina, frequência e descrição da 
conduta de tratamento, conforme pontuação do Teste de Fagerström 
(continuação)

Fonte: Adaptado, Rosemberg, 2004.

3.3 Fármacos utilizados na cessação 
do tabagismo

•  Cloridrato de bupropiona: comprimido de 150 mg (liberação prolongada).
•  Nicotina adesivo transdérmicode 7, 14 e 21 mg.
•  Nicotina goma de mascar de 2 mg.
•  Nicotina pastilha de 2mg.
 
Com relação à farmacoterapia, o tratamento com Terapia de Reposição 
de Nicotina (TRN) combinada (forma lenta e rápida de liberação de ni-
cotina) é indicado como preferencial por sua maior eficácia. Podem ser 
oferecidas como opções terapêuticas alternativas à TRN combinada: 

•  Bupropiona isolada.
•  TRN isolada (adesivo transdérmico, ou goma ou pastilha).
•  Bupropiona associada a uma TRN isolada (adesivo transdérmico, ou 

goma ou pastilha).

GRAU DE 
DEPENDÊNCIA 

À NICOTINA

FREQUÊNCIA 
(%) CONDUTA

Muito elevado 
(8-10) Cerca de 5%

A SA é grave e a dependência incoercível. 
É essencial a ajuda psicológica e o trata-
mento farmacológico com medicamen-
tos combinados. Os resultados podem 
ser negativos na maioria dos casos. É 
comum a associação de morbidades 
psiquiátricas como ansiedade, depressão 
grave, alto consumo de álcool e outras 
substâncias químicas.
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Os medicamentos são fornecidos exclusivamente para usuários 
em acompanhamento na abordagem intensiva/aconselhamento 

estruturado e apenas para a cessação do tabagismo.

3.4 Orientações gerais sobre o uso de 
medicamentos

3.4.1 Adesivos de nicotina (transdérmico):

Os tabagistas que fumam mais de 20 cigarros/dia, que apresentam difi-
culdade para reduzir o número de cigarros, e que estão motivados a pa-
rar de fumar, são candidatos ao uso associado de adesivos. A dose inicial 
de reposição de nicotina, para efeito de cálculo deve considerar a quan-
tidade de cigarros fumados e a intensidade dos sintomas de abstinência, 
conforme Tabela 6:

 
A TRN isolada é reservada no caso de contraindicação do uso de uma das 
formas de liberação (lenta ou rápida) da nicotina e impossibilidade do 
uso de bupropiona. 

Em casos de usuários com contraindicação ao uso de TRN, ou usuário com 
transtornos psiquiátricos como depressão pregressa e esquizofrenia, a in-
dicação de bupropiona deve ser considerada, sendo para isso, necessária 
a avaliação por profissional médico, e preferencialmente discutida com 
um especialista em saúde mental. 

As possibilidades de tratamento farmacológico devem sempre ser prece-
didas pela avaliação individual, pois somente mediante o conhecimento 
das características do quadro clínico e da dependência à nicotina será 
possível ao profissional da saúde, a escolha do fármaco que potencializa-
rá as chances de cessação do tabagismo.
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A reposição de nicotina deve considerar 1 mg
de nicotina para cada cigarro fumado.

Não se deve ultrapassar a dose de 42 mg/dia.

A redução das doses associadas de adesivos deve ser gradual. 
Preconiza-se a retirada de 7 mg a cada semana, avaliada pela 

intensidade dos sintomas de síndrome de abstinência.

CARGA TABÁGICA
(NÚMERO DE CIGARROS/DIA)

DOSE TRN
(ADESIVO TRANSDÉRMICO)

Mais de 40 cigarros/dia Associar 21mg + 21mg/dia

Entre 30 a 40 cigarros/dia Associar 21mg +14mg/dia

Entre 20 a 30 cigarros/dia Associar 21mg + 7mg/dia

Vinte (20) ou mais cigarros/dia Iniciar com 21 mg/dia

Entre 11 a 19 cigarros/dia Iniciar com 14 mg/dia

Entre 6 a 10 cigarros/dia Iniciar com 7 mg/dia

Até 5 cigarros/dia
Não é indicado o uso de adesivo. Iniciar com 
goma ou pastilha, não ultrapassar 10mg (5 
gomas/pastilhas de 2 mg)

Tabela 6 - Dose de TRN (adesivo transdérmico) segundo carga
tabágica.

Importante destacar que a TRN, seja isolada ou em combinação, só deve 
ser iniciada na data em que o usuário deixar de fumar.

A TRN não deve ser usada de forma concomitante com o cigarro ou ou-
tros derivados de tabaco.
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3.4.2 Cloridrato de Bupropiona

Algumas considerações:

•  A bupropiona está disponível no SUS para tratamento do tabagismo, o 
que inclui, como já mencionado anteriormente, a participação em ses-
sões estruturadas com acompanhamento de profissional de saúde.

•  Para usuários com quadros de insuficiência renal crônica ou hepatopa-
tia crônica é aconselhável reduzir a dose para 150mg/dia, em razão da 
maior biodisponibilidade do medicamento. 

•  Para usuários que pararam de fumar com uso de bupropiona e que não 
apresentem síndrome de abstinência, a critério médico, pode ser man-
tida dose única diária matinal (após o desjejum). 

•  O trabalhador noturno deve tomar o primeiro comprimido de bupropio-
na no horário em que desperta (após o desjejum). 

•  Pessoas que apresentem sintomas de desconforto gástrico ou relatem 
história recente de gastrite devem administrar o comprimido de bupro-
piona após a alimentação.
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3.5 Fluxograma de tratamento

)
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3.6 Esquemas de administração 

TERAPIA DE REPOSIÇÃO DE NICOTINA COMBINADA (CTRN)
(Adesivo com Gomas ou Adesivo com Pastilha)

FORMA DE 
APRESENTAÇÃO POSOLOGIA

Adesivos
transdérmicos
21 mg, 14mg e 
7mg
(liberação lenta)

Mais de 40 cigarros/dia
1ª semana: 42mg a cada 24 horas (21mg+21mg)
2ª semana: 35mg a cada 24 horas (21mg+14mg)
3ª semana: 28mg a cada 24 horas (21mg+7mg)
4ª semana: 21mg a cada 24 horas
5ª a 8ª semana: 14mg a cada 24 horas
9ª a 12ª semana: 7mg a cada 24 horas
Duração:12 semanas

30 a 40 cigarros/dia
1ª semana: 35mg a cada 24 horas (21mg+14mg)
2ª semana: 28mg a cada 24 horas (21mg+7mg)
3ª e 4ª semanas: 21mg a cada 24 horas
5ª a 8ª semana: 14mg a cada 24 horas 9ª a 12ª semana: 7mg a 
cada 24 horas
Duração:12 semanas

20 a 30 cigarros/dia
1ª semana: 28mg a cada 24 horas (21mg+7mg)
2º a 4ª semana: 21mg a cada 24 horas
5º a 8º semana: 14mg a cada 24 horas
9º a 12 semana: 7mg a cada 24 horas
Duração:12 semanas

20 cigarros/dia:
1ª a 4ª semana: 21mg a cada 24 horas
5ª a 8ª semana: 14mg a cada 24 horas
9ª a 12ª semana: 7mg a cada 24 horas 
Duração: 12 semanas

11 a 19 cigarros/dia:
1ª a 4ª semana: 14mg a cada 24 horas
5ª a 8ª semana: 7mg a cada 24 horas
Duração: 8 semanas

6 a 10 cigarros/dia:
1ª a 4ª semanas: 7mg a cada 24 horas
Duração: 4 semanas

MODO DE USAR

Deve-se aplicar o adesivo pela manhã, em áreas cobertas (parte 
superior do tórax ou regiões anteriores, posteriores e superiores 
laterais do braço).
Fazer rodízio entre os locais e trocar o adesivo no mesmo horário 
do dia.
Evitar exposição solar.

Tabela 7 - Esquema de administração dos fármacos
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Tabela 7 - Esquema de administração dos fármacos (continuação)

TERAPIA DE REPOSIÇÃO DE NICOTINA COMBINADA (CTRN)
(Adesivo com Gomas ou Adesivo com Pastilha)

FORMA DE 
APRESENTAÇÃO POSOLOGIA

Gomas de
mascar 2mg
(liberação rápida)

Uso indicado nos momentos de maior fissura. Ideal para conter 
desejos de avanço.

Quando associada ao adesivo, recomenda-se não ultrapassar a 
quantidade de 10mg/dia (5 gomas de 2mg de nicotina).

MODO DE USAR

Deve-se mascar a goma, sem parar, por 30 minutos, até o surgi-
mento de um sabor forte ou uma leve sensação de formigamento. 
Nesse momento, deve-se parar de mascar. 
A goma deve ser mantida entre a bochecha e a gengiva por 
aproximadamente 2 minutos ou até que desapareça o sabor ou o 
formigamento (tempo necessário para absorver a nicotina). 
Voltar a mascar lentamente a goma, repetindo o processo, por 30 
minutos, para uma segunda liberação de nicotina. 
Antes do uso da goma, é indicado ingerir um copo de água para 
neutralizar o pH bucal e para remoção de resíduos alimentares. 

Pastilhas 2mg
(liberação rápida)

Uso indicado nos momentos de maior fissura. Ideal para conter 
desejos de avanço.

Quando associada ao adesivo, recomenda-se não ultrapassar a 
quantidade de 10mg/dia (5 pastilhas de 2mg de nicotina).

MODO DE USAR

Deve-se mover a pastilha, de um lado para o outro da boca, repe-
tidamente, até dissolver, o que leva em torno de 20 a 30 minutos. 
A pastilha não deve ser partida, mastigada ou engolida inteira. 
Não se deve comer ou beber enquanto estiver com a pastilha na 
boca. 
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TERAPIA DE REPOSIÇÃO DE NICOTINA ISOLADA
(Adesivo ou Goma ou Pastilha)

FORMA DE 
APRESENTAÇÃO POSOLOGIA

Adesivos
transdérmicos
21 mg, 14mg e 
7mg
(liberação lenta)

Mais de 40 cigarros/dia
1ª semana: 42mg a cada 24 horas (21mg+21mg)
2ª semana: 35mg a cada 24 horas (21mg+14mg)
3ª semana: 28mg a cada 24 horas (21mg+7mg)
4ª semana: 21mg a cada 24 horas
5ª a 8ª semana: 14mg a cada 24 horas
9ª a 12ª semana: 7mg a cada 24 horas
Duração:12 semanas

30 a 40 cigarros/dia
1ª semana: 35mg a cada 24 horas (21mg+14mg)
2ª semana: 28mg a cada 24 horas (21mg+7mg)
3ª e 4ª semanas: 21mg a cada 24 horas
5ª a 8ª semana: 14mg a cada 24 horas 9ª a 12ª semana: 7mg a cada 
24 horas
Duração:12 semanas

20 a 30 cigarros/dia
1ª semana: 28mg a cada 24 horas (21mg+7mg)
2º a 4ª semana: 21mg a cada 24 horas
5º a 8º semana: 14mg a cada 24 horas
9º a 12 semana: 7mg a cada 24 horas
Duração:12 semanas

20 cigarros/dia:
1ª a 4ª semana: 21mg a cada 24 horas
5ª a 8ª semana: 14mg a cada 24 horas
9ª a 12ª semana: 7mg a cada 24 horas 
Duração: 12 semanas

11 a 19 cigarros/dia:
1ª a 4ª semana: 14mg a cada 24 horas
5ª a 8ª semana: 7mg a cada 24 horas
Duração: 8 semanas

6 a 10 cigarros/dia:
1ª a 4ª semanas: 7mg a cada 24 horas
Duração: 4 semanas

Tabela 7 - Esquema de administração dos fármacos (continuação)
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TERAPIA DE REPOSIÇÃO DE NICOTINA ISOLADA
(Adesivo ou Goma ou Pastilha)

FORMA DE 
APRESENTAÇÃO POSOLOGIA

Gomas de
mascar 2mg
(liberação rápida)

1ª a 4ª semana: 1 goma de 2mg a cada 1 a 2 horas; 
5ª a 8ª semana: 1 goma de 2mg a cada 2 a 4 horas; 
9ª a 12ª semana: 1 goma de 2 mg a cada 4 a 8 horas. 

A quantidade máxima neste caso é de 30mg (15 gomas de 2mg 
de nicotina/dia).

Pastilhas 2mg
(liberação rápida)

1ª a 4ª semana: 1 pastilha de 2mg a cada 1 a 2 horas; 
5ª a 8ª semana: 1 pastilha de 2mg a cada 2 a 4 horas; 
9ª a 12ª semana: 1 pastilha de 2 mg a cada 4 a 8 horas. 

A quantidade máxima neste caso é de 30mg (15 pastilhas de 2mg 
de nicotina/dia).

Comprimido 
150 mg

1º ao 3º dia de tratamento: 1 comprimido pela manhã; 

4º ao 84º dia de tratamento: 1 comprimido pela manhã e outro 
comprimido após oito horas da primeira administração. 
Duração: 12 semanas

A dose máxima recomendada é de 
300mg/dia de cloridrato de bupropiona, dividida em duas admi-
nistrações de 150mg.

MODO DE USAR

Os comprimidos devem ser engolidos inteiros, não podem ser 
partidos, triturados e nem mastigados. Pois isso pode aumentar a 
chance de eventos adversos, inclusive convulsões. 
O intervalo de oito horas entre a 1ª e a 2ª dose deve ser respeitado. 
Recomenda-se não fazer uso da 2ª dose após as 16 horas, pelo 
risco de insônia. 
Medicamento sujeito a prescrição médica e controle especial, 
conforme preconizado pela Portaria SVS n.º 344, de 12 de maio 
de 1998. 

Tabela 7 - Esquema de administração dos fármacos (continuação)
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3.7 Principais eventos adversos 
dos fármacos

3.7.1 Adesivo de nicotina (transdérmico)

3.7.2 Goma e pastilha de nicotina

• Prurido, exantema, eritema, cefaleia, tontura, náusea, vômitos, dispepsia, 
distúrbios do sono (sonhos incomuns e insônia), tremores e palpitações, 
sendo os dois últimos mais observados quando em dose excessiva de 
nicotina. 

• Irritação cutânea durante o uso do adesivo (decorrente da cola). Esta 
reação pode ser minimizada com o uso de corticoide, no local onde o 
adesivo será aplicado na noite anterior e no dia seguinte ao da aplica-
ção. Neste caso, o usuário deve ser orientado a fazer limpeza (com água 
e sabão) e secar bem o local antes da aplicação, para retirar algum resí-
duo do corticoide.

• Tosse, soluços, irritação na garganta, estomatite, boca seca, diminuição ou 
perda do paladar, parestesia, indigestão, flatulência, desconforto digestivo, 
dor abdominal.

• Obs:  Os soluços são mais observados com o uso das pastilhas.

3.7.3 Cloridrato de bupropiona

• Boca seca, insônia, dor de cabeça, náusea, tontura, depressão, ansie-
dade/pânico, dor torácica, reações alérgicas, desorientação e perda de 
apetite. 

• Risco de convulsão: 1:1.000 pessoas que tomam a dose máxima diária 
recomendada (300 mg). 
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3.8.1 Terapia de Reposição de Nicotina (TRN)

3.8 Principais contraindicações 
dos fármacos

•  A TRN é bem tolerada nos usuários cardiopatas crônicos estáveis, não 
aumentando a gravidade da cardiopatia. Nos eventos agudos, como no 
infarto agudo do miocárdio (IAM), deve- se evitar a TRN nas primeiras 
duas semanas do evento, pelo risco elevado de arritmias causado pelo 
estímulo adrenérgico da nicotina. 

•  Entretanto, na prática assistencial, há usuários com eventos cardiovas-
culares agudos, que podem se beneficiar do uso antecipado da TRN na 
forma de adesivo de nicotina. Para tanto, esses indivíduos devem ser 
avaliados pelo médico de referência quanto ao quadro clínico cardio-
vascular estável, principalmente quando existir risco de manutenção do 
tabagismo entre esses usuários. A decisão deverá considerar os riscos e 
benefícios do uso da TRN antes dos 15 dias após evento agudo. 

•  Deve-se ajustar a dose da TRN, ou mesmo suspender o tratamento, caso 
ocorra algum efeito colateral relevante.

Contraindicações específicas 

• Adesivo de nicotina (transdérmico): história recente de IAM (nos últi-
mos 15 dias), arritmias cardíacas graves (fibrilação atrial), angina pectoris 
instável, doença vascular isquêmica periférica, úlcera péptica, doenças 
cutâneas, gravidez e lactação.

• Goma de Nicotina: incapacidade de mascar, lesões na mucosa oral, úlce-
ra péptica, subluxação na articulação temporomandibular (ATM) e uso de 
próteses dentárias móveis. 

• Pastilhas de Nicotina: lesões na mucosa oral, úlcera péptica, uso de pró-
teses dentárias móveis e edema de cordas vocais (edema de Reinke).
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3.8.2 Cloridrato de bupropiona

•  As contraindicações absolutas para o uso de bupropiona são: epilepsia, 
convulsão febril na infância, tumor do sistema nervoso central, histórico de 
traumatismo crânioencefálico, anormalidades no eletroencefalograma e uso 
concomitante de inibidor da enzima monoamino-oxidase (IMAO).  

•  Caso o usuário faça ou tenha feito uso de IMAO (selegilina, fenelzina, 
tranicilpromina e isocarboxazida) deve ser observado um período de 15 
dias a partir da suspensão para poder iniciar a bupropiona, em razão do 
aumento do risco de crise convulsiva.

•  Cloridrato de bupropiona pode interagir com: carbamazepina, barbitú-
ricos, fenitoína, antipsicóticos, corticoides e hipoglicemiantes.

 
Todo usuário que tiver indicação de uso de qualquer tipo de medicamen-
to deverá ser acompanhado em consultas mensais, pelo profissional de 
saúde que o prescreveu, enquanto durar o tratamento farmacológico.

O desfecho esperado é a cessação total do tabagismo, ou seja, a interrup-
ção do uso da nicotina em qualquer de suas formas. A falha terapêutica 
deve ser entendida como o não alcance da cessação do tabagismo ao final 
do tratamento.
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4. TRATAMENTO EM 
CASOS ESPECIAIS

 Tratamento de usuários em 
situação de recaída 

É indicado que tabagistas previamente tratados e que tenham apresen-
tado recaída recebam incentivo para realizar novo tratamento, com va-
lorização das experiências vividas pelo usuário nas tentativas anteriores. 
Acolher o usuário em sua totalidade, reforçar os ganhos, e discutir as es-
tratégias futuras são imprescindíveis para o sucesso da nova etapa. De 
forma conjunta, usuário e profissional de saúde, devem decidir qual abor-
dagem terapêutica será utilizada. 

É possível manter ou alterar a estratégia farmacológica. Há evidências de 
que, independentemente, do fármaco anteriormente utilizado, o mesmo 
continue apresentando eficácia superior ao placebo, em um novo trata-
mento. É importante que os eventos adversos relatados na tentativa pré-
via sejam considerados na escolha da nova estratégia, de forma a aumen-
tar a adesão ao tratamento.
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 Adolescentes                   
(indivíduos menores de 18 anos) 

 Gestantes e nutrizes 

As evidências sobre a eficácia de intervenções comportamentais para 
a cessação do tabagismo em adolescentes são limitadas por questões 
como imprecisão, heterogeneidade e risco de viés dos estudos. Aconse-
lhamento em grupo parece ser mais promissor do que as intervenções 
individuais, podendo ser uma escolha terapêutica apropriada. Com rela-
ção ao uso de farmacoterapia, ainda há poucos estudos com resultados 
não precisos, portanto, até que novas pesquisas sejam realizadas, o uso 
de bupropiona não é preconizado nesta faixa etária.

Recomenda-se que adolescentes recebam aconselhamento estruturado/ 
abordagem intensiva, ressaltando-se a importância de discutir sobre a vul-
nerabilidade desta população em relação aos novos produtos derivados 
de tabaco como narguilé e Dispositivos Eletrônicos para Fumar (DEFs).

Para gestantes e nutrizes, é indicado a abordagem intensiva/aconselha-
mento estruturado para a cessação do tabagismo, sendo o efeito benéfi-
co dessa intervenção observado tanto ao final da gestação quanto a lon-
go prazo (medido até 17 meses após o parto). 

Não há evidências científicas suficientes de eficácia e segurança na uti-
lização de farmacoterapia (TRN e cloridrato de bupropiona) durante a 
gestação. Gestantes e nutrizes devem tentar parar de fumar sem utilizar 
nenhum tratamento medicamentoso.
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 Idosos

 Usuários com tuberculose 

Não se preconiza que idosos utilizem estratégias terapêuticas para a ces-
sação do tabagismo diferentes das utilizadas para a população adulta, 
exceto quando esses indivíduos apresentarem comorbidades, que con-
traindiquem o uso de algum medicamento. Esses indivíduos podem ser 
mais sensíveis à bupropiona e por isso, recomenda-se dose única diária 
matinal (após o desjejum). 

O tratamento farmacológico deve ser utilizado objetivando a comple-
mentação da TCC, tendo também como efeito o alívio dos sintomas da 
abstinência. Independentemente da idade, deixar de fumar pode aumen-
tar a expectativa de vida, melhorar a saúde e a qualidade de vida. 

Segundo dados da OMS, mais de 20% da incidência global de tuberculo-
se pode ser atribuída ao tabagismo, que aumenta em duas vezes e meia 
o risco dessa doença. Ao parar de fumar, o risco de morte por tuberculose 
reduz-se cerca de 65% em comparação aos que continuam a fumar. 

É indicado que portadores de tuberculose, em qualquer fase do trata-
mento, sejam tratados da dependência à nicotina e utilizem as mesmas 
estratégias terapêuticas empregadas para a população em geral. O trata-
mento preconizado é a associação de aconselhamento estruturado com 
farmacoterapia.
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 Usuários em tratamento de 
doenças oncológicas

 Usuários com transtorno 
psiquiátrico (incluindo dependência 
ao álcool e outras drogas) 

A identificação do tabagismo e as intervenções para a cessação são re-
comendadas como parte essencial da assistência oncológica abrangente. 
Parar de fumar diminui os riscos da evolução da doença e de complicações 
pós-operatórias, amplia a eficácia da quimioterapia, diminui os inconve-
nientes da radioterapia e aumenta a sobrevida e a qualidade de vida.

Usuários com câncer devem ser encorajados a parar de fumar e, portanto, 
devem receber auxílio para tal. É indicado que o tratamento do tabagis-
mo seja iniciado o mais breve possível e que a conduta terapêutica inclua 
a associação de intervenções não farmacológicas e farmacológicas.

É indicado que intervenções para a cessação do tabagismo, incluindo a far-
macoterapia e sua combinação com o aconselhamento estruturado, sejam 
oferecidos aos fumantes em tratamento e recuperação para dependência 
de álcool e outras drogas. Não há evidência da eficácia do aconselhamen-
to isolado para o tratamento de cessação do tabagismo nessa população, 
em ambientes hospitalares, ambulatoriais ou em recuperação. 

Usuários com depressão atual ou pregressa apresentam melhores resul-
tados, quando o tratamento para a cessação do tabagismo é associado a 
um tratamento psicossocial para controle do humor. Em fumantes com 
depressão pregressa, a bupropiona aumenta a cessação do tabagismo, 
em comparação a placebo. Contudo, para tabagistas com depressão 
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atual, não há evidências de que a bupropiona aumente a cessação. Tam-
bém não há evidências significativas da eficácia de TRN, em comparação 
a placebo, no tratamento para cessação do tabagismo em usuário com 
depressão atual. 

Para usuários com esquizofrenia, a bupropiona aumenta a cessação do 
tabagismo, quando comparada a placebo. Não há evidências de benefí-
cios na utilização de TRN e intervenções psicossociais como recursos te-
rapêuticos para a dependência à nicotina nessa população. 

Para garantia do melhor manejo desses casos, é recomendada a cons-
trução compartilhada do plano terapêutico com o usuário, profissionais 
coordenadores do programa e equipe de Saúde Mental.  O tratamento 
para a cessação do tabagismo pode se dar após ou em paralelo ao trata-
mento definido na saúde mental. 

O tratamento do tabagismo deve acontecer quando, independentemente 
do relato de história pregressa, o profissional que faz o atendimento para a 
cessação do tabagismo avalie ou identifique a necessidade de encaminha-
mento para o atendimento especializado em saúde mental, para melhor 
caracterização, diagnóstico e tratamento de caso suspeito de transtorno 
psiquiátrico, visto que a redução do consumo do tabaco e seus derivados, 
bem como a introdução de medicamentos para o tratamento do tabagis-
mo poderá agravar ou desencadear sintomas da doença de base.

Em Belo Horizonte, os equipamentos de urgência de Saúde Mental (CER-
SAM, CERSAM/AD, CERSAMI e Centros de Convivência) poderão identifi-
car e encaminhar usuários que desejam parar de fumar para acompanha-
mento junto à sua equipe de referência na Atenção Primária à Saúde.
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 Usuários hospitalizados 

Não foram encontradas revisões sistemáticas que avaliassem como des-
fecho a redução de sintomas de abstinência em usuários hospitalizados. 
Intervenções comportamentais de alta intensidade iniciadas durante a 
internação hospitalar, e que incluam contato para apoio após a alta por 
pelo menos um mês, auxiliam na cessação do tabagismo entre os usuá-
rios hospitalizados, independente do diagnóstico de admissão.

Não há evidências de eficácia para intervenções de menor intensidade ou 
menor duração. A associação de farmacoterapia (TRN) ao aconselhamen-
to intensivo aumenta significativamente a cessação, em comparação ao 
aconselhamento intensivo isolado.

Inexistem evidências de que a associação de bupropiona ao aconselha-
mento intensivo aumente a eficácia do tratamento para a cessação do 
tabagismo, quando comparada ao aconselhamento intensivo isolado 
nessa população.
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5. REGISTRO DAS 
AÇÕES

O preenchimento dos dados é de responsabilidade dos profissionais coordenadores do 
programa de cessação do tabagismo. 

Para adequar as necessidades do Ministério da Saúde houve mudança no registro dos 
dados. Dessa maneira, torna-se fundamental o lançamento das seguintes informações:

•  Acompanhamento coletivo: registro da consulta de avaliação clínica do fumante e 
abordagem cognitiva comportamental do fumante no SISREDE; registro no módulo de 
atividades coletivas (status presença e status cessação do hábito de fumar / abandono 
do tratamento), no módulo de atividades coletivas (SISREDE Web).

•  Acompanhamento individual: registro da consulta de avaliação clínica do fumante e 
abordagem cognitiva comportamental do fumante no SISREDE.
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5.1 SISREDE WEB - Módulo de 
Atividades Coletivas 

Ao entrar no SISREDE Web com seu login e senha e clicar no botão “Ati-
vidades Coletivas” seguido do botão “Iniciar Atividade Coletiva”, a tela 
abaixo será exibida:

 

Registro da Palestra Motivacional

A PM deve ser registrada na atividade “Educação em Saúde” porque in-
dica ação como: roda de conversa, atividades de sala de espera no CS, 
campanhas pontuais ou sazonais de saúde. O tema corresponde a “Ativ. 
Coletiva Abordagem Breve / Palestra Motivacional aos fumantes” confor-
me figura abaixo.
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Registro das sessões da Abordagem Intensiva/
Aconselhamento Estruturado

 

As sessões de TCC devem ser preenchidas na atividade “Avaliação / Procedi-
mento Coletivo” porque indica avaliações ou procedimentos realizados em 
grupo, como avaliação do status da cessação do tabagismo. Para o preenchi-
mento do tema, realiza-se de acordo com a sessão de TCC em questão (“Ativ. 
Coletiva Abordagem Intensiva aos Fumantes – Sessão 1 a 10).

 

Para as sessões, exige-se a identificação dos usuários que participaram da 
atividade por meio do preenchimento do CNS.

Essa opção não exige que os usuários da atividade sejam identificados.
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Clique no botão “Usuários”.

Selecione o usuário SUS.

Usuário inserido na atividade.

Para inserir o usuário na atividade, informe dados para pesquisar o usuá-
rio SUS e clique em “Pesquisar”.
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 Na tela principal é possível registrar a ausência do usuário.

 

O sistema exibirá os dados de avaliação individual e de acordo com o 
tema “Atividade Coletiva Abordagem Intensiva aos Fumantes”, anotar a 
participação dos pacientes de acordo com a lista de usuários atendidos 
na 1º sessão, especificando no item "Avaliação do Usuário" além da "pre-
sença ou ausência", a informação "Cessou o hábito de fumar ou abando-
nou o grupo".
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5.2 SISREDE (Prontuário eletrônico 
do usuário)

Ressalta-se a obrigatoriedade de que o registro ocorra não somente no 
Módulo Atividades Coletivas, mas também no prontuário eletrônico do 
participante na AI, para repasse de medicamentos e insumos. Deverão 
ser lançados:

•  Abordagem Cognitivo Comportamental do Fumante (por atend./paciente).
•  Consulta para Avaliação Clínica do Fumante.
 
Em “Consulta para Avaliação Clínica do Fumante”, segundo o Sistema de 
Gerenciamento de Tabela de Procedimento, Medicamentos e OPM do 
SUS (SIGTAP), estão cadastradas e autorizadas para registro deste proce-
dimento de acordo com a Classificação Brasileira de Ocupação (CBO) as 
seguintes categorias: cirurgião dentista, enfermeiro, farmacêutico, médi-
co e psicólogo clínico. 
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Marque o item desejado e clique no botão “Executar”.

 

Na tela do atendimento clique na aba de “Procedimentos”. Selecione o 
grupo “Consultas Especiais”. Selecione o item “Todos Exames”. Clique no 
botão “Inserir”.
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Informe a quantidade = “1” e clique no botão “Confirmar”. Campo obser-
vações não é obrigatório.

 

Ao selecionar o procedimento “Abordagem Cognitiva Comportamental 
do Fumante (por atend./paciente)” o sistema solicita a seleção do CID 
“F17.8 ou F17.9” de acordo com as exigências do Ministério da Saúde.
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O procedimento executado será exibido como abaixo:

 

Os atendimentos devem ser dispensados manualmente para evitar glosa 
de produção e envio para o Ministério da Saúde.
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6. MONITORAMENTO/
TAXA DE EFETIVIDADE 
E TAXA DE ABANDONO

O monitoramento deve ser realizado pelas unidades de saúde que ofertam o tratamento 
do tabagismo, por meio do registro do número de usuários atendidos, de sua situação 
em relação ao uso do tabaco a cada consulta, e ainda, o registro de abandono de trata-
mento, até que se completem os meses de acompanhamento.

 O desfecho é avaliado por meio do autorrelato dos usuários quanto à abstinência de 
produtos contendo nicotina. Deste modo, para avaliar os indicadores de cessação do 
uso e de adesão/abandono do tratamento que auxiliam a monitorização e avaliação do 
tratamento, adotou-se para fins de cálculo:

• Proporção de fumantes que deixaram de fumar:

Nº de fumantes sem fumar na 4ª sessão estruturada

Nº de fumantes atendidos na 1ª sessão
X     100
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•  Proporção de fumantes que abandonaram o tratamento.

Portanto, deve-se sempre replicar a lista de usuários atendidos na 1º sessão. Mesmo o 
usuário que abandonou o tratamento deverá ter o status de “ausente” e “Abandonou o 
grupo” preenchido até a 10º sessão.

Atenção

 

Nº de fumantes atendidos 
na 1ª sessão estruturada

Nº de fumantes atendidos na 1ª sessão

Nº de fumantes atendidos 
na 4ª sessão estruturada

X     100

-
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7. CONSIDERAÇÕES 
FINAIS

A abstinência tabágica é o desfecho pretendido no programa de tratamento do tabagis-
mo desenvolvido nas unidades de saúde, tendo como eixo central, intervenções cogni-
tivas e treinamento de habilidades comportamentais, visando não só a cessação como 
também a prevenção de recaída. 

O monitoramento dos resultados das ações de tratamento do fumante deve fundamen-
talmente, levar em consideração os aspectos que caracterizam o tabagismo como de-
pendência química e doença crônica. Segundo a literatura, pode-se somar cinco ou mais 
tentativas sem a resposta ao desfecho pretendido, (cessação e manutenção da abstinên-
cia à nicotina).

Neste sentido, não será adequado, condicionar a resposta positiva do tratamento à ime-
diata cessação ou reversão do quadro de dependência tabágica. Deve-se considerar que 
as dificuldades em cessar o uso, refletem aspectos que compõem o quadro de depen-
dência e o processo terapêutico.
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