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TIRA DÚVIDAS 

PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DO TABAGISMO 

 

 

Elaboração: GEAS e GEMED 

 

1. Quais abordagens aos fumantes podem ser oferecidas nos Centros  de Saúde? 

As abordagens sugeridas pelo Programa de Controle do Tabagismo são a abordagem breve e 

a abordagem intensiva. 

Os profissionais de saúde de nível técnico e nível médio podem oferecer orientações 

oportunas sobre os malefícios do uso do tabaco e benefícios da cessação de fumar. Esses 

profissionais, quando capacitados, poderão também fazer orientações de forma mais 

estruturada, através da abordagem breve.  

Já os profissionais de nível superior capacitados poderão oferecer também a abordagem 

intensiva, baseada na terapia cognitivo-comportamental, em grupo ou individual. 

As orientações dessas abordagens podem ser encontradas na publicação do Ministério da 

Saúde disponível na internet: “Abordagem e Tratamento do Fumante – Consenso 2001”. 

As seis perguntas básicas para a abordagem breve são: 

1. Você fuma? Há quanto tempo?  

2. Quantos cigarros você fuma por dia?  

3. Quanto tempo após acordar acende o 1º cigarro?  

4. O que você acha de marcar uma data para deixar de fumar? Em caso de resposta 

afirmativa, perguntar: Quando?  

5. Já tentou parar?  (Se a resposta for afirmativa, fazer a pergunta de número 6). 

6. O que aconteceu? 

 

2. Qual profissional deverá fazer a avaliação clínica dos fumantes que se submeterão à 

Abordagem Intensiva?    

A avaliação clínica deverá ser feita pelo médico, que vai decidir se o usuário necessita e pode 

fazer uso do apoio medicamentoso e qual o tipo de acompanhamento indicado. 
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3. A ficha de avaliação clínica (modelo INCA) deve ser preenchida no caso de usuários que 

não farão uso de apoio medicamentoso? 

Sim, a ficha de avaliação clínica aplica-se a todos os usuários que serão inseridos no 

programa de acompanhamento intensivo, em grupo ou individual, com ou sem o apoio 

medicamentoso. 

 No momento dessa avaliação, sugere-se o registro do grau de dependência do usuário 

(Teste de Fagerström) e do formato de acompanhamento planejado (individual ou em 

grupo) no prontuário eletrônico. 

 

4. Qual a modalidade preferencial de acompanhamento intensivo do fumante que deseja 

parar de fumar? 

Indica-se como preferencial a abordagem em grupo, através da terapia cognitivo-

comportamental, com a duração de seis meses. No primeiro mês, os encontros são 

semanais, no segundo mês são quinzenais e, do terceiro ao sexto meses, são mensais.  O 

acompanhamento em grupo otimiza o uso do tempo do profissional de saúde, amplia o 

acesso dos usuários ao programa, propicia a socialização e o compartilhamento de vivências 

e ideias, tendo sido associado a melhores resultados. 

Quando o fumante necessitar do apoio medicamentoso, deverá ser atendido pelo médico 

uma vez por mês, durante os três meses de uso do medicamento.  

 

5. Os grupos de tratamento devem ser conduzidos por mais de um profissional?  

A abordagem em grupo aos fumantes pode ser realizada por um ou mais profissionais de 

diferentes categorias. Entretanto, isso dependerá da organização dos serviços de saúde e da 

habilidade de seus profissionais na referida abordagem.  

 

6. Como deve ser a abordagem de usuários quando não há possibilidade de inseri-los no 

grupo? 

O usuário que não tem disponibilidade de participar de grupos poderá receber abordagem 

breve ou intensiva de forma individual. É importante que não sejam perdidas as 

oportunidades de abordagem, sempre que o fumante demonstrar interesse em receber 

orientações sobre o tabagismo ou buscar ajuda para parar de fumar. Caso o profissional não 

se sinta capacitado, poderá orientar o acompanhamento com outro profissional que tenha 

participado de capacitação. 
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7. Quais os critérios para atendimento intensivo individual? 

O atendimento intensivo individual deve ser oferecido para pessoas motivadas a parar de 

fumar, que não possam ser incluídas no grupo, por algum dos motivos abaixo: 

- usuários com quadros psicóticos, dependentes de álcool e/ou outras drogas, depressão 

grave, déficit cognitivo ou outra condição clínica que justifique atendimento individualizado, 

segundo a avaliação da equipe de saúde da família; 

- usuários sem disponibilidade de tempo para comparecer no horário previsto para o grupo, 

devido a trabalho ou outros motivos; ou 

 - usuários pertencentes a Centros de Saúde que ainda não oferecem o tratamento do 

tabagismo no trimestre. 

 

8. Como deve ser feita abordagem intensiva individual? 

Idealmente, o acompanhamento individual deve seguir a mesma periodicidade e formato da 

abordagem em grupo (quatro encontros no primeiro mês, dois encontros no segundo mês e 

um encontro mensal do terceiro ao sexto meses), utilizando-se os quatro Manuais do 

Participante do INCA.  Entretanto, considerando a sobrecarga da agenda dos profissionais, o 

acompanhamento mínimo individual deve ser realizado com uma avaliação clínica inicial, 

seguida de quatro encontros semanais no primeiro mês. Esses encontros devem ser 

realizados por profissional capacitado pelo Programa de Controle do Tabagismo, através das 

técnicas de terapia cognitivo-comportamental, com a discussão dos temas dos quatro 

Manuais do Participante do INCA.  A unidade e o profissional que pretendem oferecer o 

tratamento individual devem pactuar previamente a agenda desse acompanhamento, 

comprometendo-se com a organização do mesmo de acordo com a realidade local. Esse 

cuidado é importante, para garantir a efetividade da ação.   

No caso dos fumantes  que usarão medicamentos, além das sessões de terapia  cognitivo-

comportamental individual, é necessário o acompanhamento médico através de uma 

consulta mensal, enquanto durar o tratamento medicamentoso.   

É importante que o médico entre em contato com o farmacêutico antes de iniciar o 

tratamento intensivo individual com uso de medicamentos, para que seja confirmada a 

disponibilidade destes insumos na Farmácia Distrital. 

 

9.  Em quais casos, deve ser considerado o uso de medicamentos como apoio para cessação 

do tabagismo?  

É importante ressaltar que nem todos os fumantes necessitarão de medicamentos, pois 

alguns podem parar de fumar apenas com dicas e orientações oferecidas através da 

abordagem breve ou intensiva. Os medicamentos de apoio à cessação do tabagismo devem 
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ser prescritos pelo médico aos usuários motivados e prontos para marcar uma data para 

parar de fumar nas próximas quatro semanas, com médio, elevado ou muito elevado grau 

de dependência, segundo o Teste de Fagerström e que não tenham contraindicações 

clínicas. Dentro do possível, a vontade do paciente deve ser levada em conta na escolha do 

tipo de medicamento a ser prescrito (Vide Portaria GM/MS nº 571, publicada no dia 05 de 

abril de 2013, pelo Ministério da Saúde). 

 A prescrição dos medicamentos do programa, seja nos casos de acompanhamento 

individual ou em grupo, deverá ser mensal, com o objetivo de garantir o acompanhamento 

médico, o uso racional de medicamentos e melhorar o controle de insumos do Programa de 

Controle do Tabagismo. As dispensações devem acontecer prioritariamente na farmácia do 

Centro de Saúde. No caso de ocorrer em outro local da unidade, deverá ter a autorização do 

gerente e do farmacêutico.  

 

10. Qual a orientação para o caso de fumantes não motivados a parar de fumar? 

Para as pessoas que ainda não estão motivadas, os profissionais devem usar as abordagens 

motivacionais, em formato breve, que aumentam as chances de futuras tentativas de 

cessação. Devem utilizar a Cartilha de Abordagem Breve, disponível no portal da PBH. 

 

11. Qualquer médico do Centro de Saúde pode prescrever os medicamentos para os 

fumantes? 

Sim, desde que conheça e se oriente pelo protocolo do Ministério da Saúde (Consenso de 

Abordagem e Tratamento do Fumante de 2001), realizando a avaliação clínica do usuário e 

garantindo que o mesmo receba as abordagens psicossociais recomendadas, ou seja, o 

acompanhamento individual ou em grupo, conforme descrito acima. A escolha da forma de 

acompanhamento e da necessidade de uso de medicamento deve ser realizada caso a caso e 

junto ao usuário. 

Os médicos devem observar sempre as contraindicações e a existência de populações 

específicas, para as quais não há provas suficientes de eficácia, como grávidas, usuários de 

tabaco sem fumaça e adolescentes.  

Sugerimos aos médicos que realizem a capacitação na Abordagem ao Fumante oferecida 

frequentemente pela SMSA. Esses profissionais deverão sinalizar seu interesse ao gerente 

de sua unidade.  
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12. A bupropiona pode ser dispensada para o tratamento de outras situações clínicas que não 

o tabagismo? 

Não.  A bupropriona é adquirida por meio do componente estratégico do Ministério da 

Saúde e fornecida para o município exclusivamente para a cessação do tabagismo. Para a 

sua dispensação, todas as receitas médicas deverão informar sobre a participação do 

paciente no programa de cessação do tabagismo da unidade de saúde. Vide Nota Técnica da 

Comissão de Farmácia e Terapêutica No 1/2015.  

 

13. Os Centros de Saúde devem fazer abordagens aos fumantes (em grupo ou individual) 

mesmo quando não há medicamento ou médicos capacitados nas referidas abordagens? 

Sim, desde que os seus profissionais sejam capacitados nestas abordagens. 

Sugerimos aos interessados que participem da capacitação na Abordagem ao Fumante, 

oferecida frequentemente pela SMSA.  Os mesmos devem sinalizar o seu interesse ao 

gerente de sua unidade. 

As abordagens breves e intensivas têm boa efetividade, mesmo quando não acompanhadas 

do apoio medicamentoso. A taxa de abstinência da abordagem intensiva, sem uso de 

medicamento, avaliada após seis meses do início da intervenção, chega a 21% quando as 

pessoas são acompanhadas por 4 a 8 encontros e chega a 25% quando há mais de 8 

encontros.   

 

14. A farmácia do Centro de Saúde deve dispensar medicamentos para usuários pertencentes 

a outras áreas de abrangência? 

Não. Cada Centro de Saúde deverá fornecer medicamentos apenas para usuários que 

fizeram a avaliação clínica e fazem o acompanhamento neste. Em situações especiais, como 

exceção, pode ser acordado o acompanhamento de usuários de fora da área de 

abrangência. Um exemplo desta situação são usuários que não moram, mas trabalham na 

área de abrangência dos Centros de Saúde. 

 

15. Além dos Centros de Saúde, outras unidades recebem os medicamentos do programa? 

Outras unidades do SUS inseridas no programa municipal são alguns CERSAMs, CERSAM-ADs 

e o Hospital das Clínicas da UFMG.  

Essas unidades de referência secundárias realizam planejamento prévio, acordado com a 

Coordenação do Programa, Farmácias Distritais e GEMED e são abastecidas com os insumos 

para dispensar os medicamentos aos usuários em acompanhamento nesses 

estabelecimentos.  
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16.   A farmácia do Centro de Saúde pode dispensar medicamentos para receitas oriundas da 

rede complementar (atenção secundária da rede própria ou contratada) 

 Não. Os medicamentos prescritos em receitas da rede complementar também não serão 

dispensados nos Centros de Saúde porque, como as agendas dos seus especialistas são 

sobrecarregadas, não há possibilidade dos mesmos fazerem o acompanhamento previsto 

nas abordagens intensivas. O usuário interessado deverá ser referenciado para a Equipe de 

Saúde da Família de sua área de abrangência. 

 

17.  A farmácia do Centro de Saúde pode dispensar medicamentos para usuários com receita 

externa da rede privada? 

Não. Os medicamentos serão fornecidos apenas para os usuários em acompanhamento nos 

Centros de Saúde. 

 

18.  O Centro de Saúde deve registrar os atendimentos realizados no acompanhamento 

individual? 

Sim. O Ministério da Saúde distribui medicamentos aos municípios de acordo com a 

prestação de contas realizada e, por este motivo, é importante que todos os 

acompanhamentos intensivos, em grupos ou individuais, sejam registrados. Se a informação 

for insuficiente, o município receberá medicamentos em menor quantidade. Todas as 

dispensações devem, obrigatoriamente, ser registradas no SISREDE, imediatamente  após a 

prescrição. 

 

19.  Qual o parâmetro de consumo de medicamentos previsto pelo Ministério da Saúde? 

O cálculo do Ministério prevê que apenas 80% dos usuários atendidos no programa 

receberão medicamentos durante o tratamento intensivo. Entre estes, a previsão é de que 

apenas 30% façam uso da bupropiona.  Ressaltamos que são disponíveis e igualmente 

eficazes os adesivos, as pastilhas e as gomas de nicotina.  

Além disso, o Ministério considera como base do planejamento os atendimentos e o 

consumo referidos na prestação de contas. Por isso, é importante o engajamento de toda a 

equipe envolvida na abordagem ao fumante e do gerente local na qualificação do 

acompanhamento, do registro e na consolidação de dados de forma trimestral.  

 

20.  Qual o fluxo vigente para prestação de contas (planilhas)? 

Desde o início de 2014, ocorreram mudanças no formato dos instrumentos de informação 

(planilhas) para prestação de contas do Programa Nacional de Controle do Tabagismo.  A 
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partir de julho de 2015, os dados dos atendimentos individuais e em grupo dos Centros de 

Saúde passaram a ser registrados diretamente em um único arquivo, com duas abas o qual 

foi disponibilizado no Google drive, acompanhado de um documento passo-a-passo 

explicativo. As antigas planilhas de prestação de contas de medicamentos e manuais foram 

extintas e, atualmente, o controle de entrada e saída de medicamentos vem sendo realizado 

pela Gerência de Medicamentos (GEMED), através do SISREDE e SIEST. Por este motivo, é 

importante que todas as dispensações realizadas pelos Centros de Saúde sejam registradas 

no SISREDE. 

 

21.  Quais são as informações solicitadas na planilha de duas abas?  

Serão solicitadas: 

 número de pessoas que realizaram avaliação clínica individual; 

 número de pessoas que participaram do primeiro encontro ou sessão; 

 número de pessoas que participaram do quarto encontro de seguimento ou sessão;  

 número de pacientes sem fumar na 4ª sessão; e  

 número de pessoas que iniciaram o uso de medicamento durante o  trimestre.  

 

22.  Qual a periodicidade do envio das planilhas?  

As planilhas deverão ser enviadas trimestralmente, da seguinte maneira: 

 os atendimentos iniciados no primeiro trimestre deverão ser enviados até o dia 10 

de abril (ou dia útil subsequente); 

 os atendimentos iniciados no segundo trimestre, deverão ser enviados até  o dia 10 

de julho (ou dia útil subsequente); 

 os atendimentos iniciados no terceiro trimestre deverão ser enviados até o dia 10 de 

outubro (ou dia útil subsequente); e 

 os atendimentos iniciados no quarto trimestre deverão ser enviados até o dia 10 de 

janeiro (ou dia útil subsequente) do ano seguinte. 

 

23.  Quem é responsável pelo preenchimento das planilhas? 

Os gerentes dos Centros de Saúde serão os responsáveis pelas informações a serem 

enviadas para o Nível Central. 



8 

 

 As informações para alimentar a planilha de acompanhamento devem ser fornecidas 

pelos coordenadores de grupo e pelos profissionais que realizam a abordagem individual. 

Um modelo de planilha local para reunir as informações dos atendimentos realizados na 

unidade segue em anexo. As informações sobre medicamentos podem ser solicitadas ao 

farmacêutico da unidade.  

Além dessa planilha, a SMSA busca comprometer as equipes com o uso consciente das 

alternativas terapêuticas disponíveis, especialmente no que diz respeito ao 

acompanhamento individual. A oferta de tratamento medicamentoso deve ser realizada 

sempre em associação ao acompanhamento médico e orientações psicossociais, para 

permitir um cuidado adequado e efetivo ao usuário.  

Sugere-se que as unidades realizem rodas de conversa para esclarecer dúvidas sobre o tema. 

Nos casos em que houver necessidade (articulação do acompanhamento dos usuários, 

dúvidas de prescrição etc), os profissionais podem solicitar o apoio do nível central e distrital 

para a qualificação deste processo de trabalho. 

 

Em caso de dúvidas, ligar ou enviar e-mail para: 

Programa de Controle de Tabagismo 

Coordenação do Adulto e Idoso/Gerência de Assistência.  

Telefone: 32779532/ 9551 

Email: tabagismo@pbh.gov.br 

               Gerência de Medicamentos (GEMED)  

Telefone: 3277-7803 

Email: gemed@pbh.gov.br 

   

 

mailto:tabagismo@pbh.gov.br
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Programa de Controle do Tabagismo - Proposta de Registro Local Unificado 

Centro de Saúde:__________________________________   Período: (   )1 - Jan a Mar  (  )2 – Abr a Jun   (  )3 – Jul a Set   (  ) 4 – Out a Dez 

Nome Prontuário 

Eletrônico 

Acompanhamento 

(Grupo 

 Ou Individual) 

Avaliação 

Clínica (data) 

1ª sessão 

(data) 

4ª sessão 

(data) 

4ª sessão 

(fumando ainda 

ou sem fumar) 

Medicamento de 

apoio prescrito   

(sim ou não) 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

O objetivo dessa tabela sugerida é reunir as informações de todos os acompanhamentos realizados na unidade, incluindo os atendimentos individuais. 

 Cada profissional deve registrar a inclusão de novo usuário no programa através da avaliação clínica, registrar se foi ou não prescrito medicamento e, na 

sequência, os atendimentos realizados em seu acompanhamento. No quarto encontro (sessão), lembrar-se de registrar se o usuário parou ou não de fumar.  

A melhor forma de organizar esse registro na unidade deve ser definida localmente, podendo ser por equipe ou por unidade, guardando em uma pasta ou 

em livro. Ao final do trimestre, o gerente será o responsável por realizar o consolidado e o envio da planilha de sua unidade. 
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ORIENTAÇÕES AO PRESCRITOR 

PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DO TABAGISMO 

 

Elaboração: GEAS e GEMED 

 

Prezado Médico, 

 

 Com o objetivo de qualificar a assistência prestada no atendimento de usuários que 

buscam apoio para parar de fumar, realizamos abaixo alguns esclarecimentos sobre o 

Programa Municipal de Controle do Tabagismo. 

 

 O Programa Municipal de Controle do Tabagismo segue as diretrizes clínicas 

orientadas pelo Instituto Nacional do Câncer/ Ministério da Saúde no Consenso de Abordagem 

e Tratamento do Fumante (2001). Para inclusão de um usuário do SUS no Programa é 

solicitada uma avaliação clínica inicial do usuário e a garantia de que o mesmo receba as 

abordagens psicossociais recomendadas. A SMSA preconiza que os usuários que utilizarão 

medicamentos recebam também acompanhamento de forma individual ou em grupo, com um 

mínimo de quatro encontros semanais. A escolha da forma de acompanhamento e da 

necessidade de uso de medicamento deve ser realizada caso a caso e junto ao usuário. 

 

Os medicamentos para apoio à cessação do tabagismo devem ser prescritos pelo 

médico aos usuários motivados e prontos para marcar uma data para parar de fumar nas 

próximas quatro semanas, dando preferência aos usuários com médio, elevado ou muito 

elevado grau de dependência, segundo avaliação do Teste de Teste de Fagerström e que não 

tenham contraindicações clínicas. Dentro do possível, a vontade do paciente deve ser levada 

em conta na escolha do tipo de medicamento a ser prescrito. 

 

É importante ressaltar que nem todos os fumantes necessitarão de medicamentos, 

pois alguns podem parar de fumar apenas com dicas e orientações oferecidas através da 

abordagem breve ou intensiva.   

 

Para pessoas que ainda não estão motivadas, os profissionais devem usar as 

abordagens motivacionais, em formato breve, que aumentam as chances de futuras tentativas 

de cessação.  

 

Os medicamentos disponibilizados através do Ministério da Saúde são os seguintes: 

Terapia de Reposição de Nicotina  Adesivo Transdérmico 7mg, 14mg e 21mg 

Goma de Mascar 2mg 

Pastilha 2mg 

Cloridrato de Bupropiona  Comprimido 150mg 

 

Conforme disponível no Consenso de Abordagem e Tratamento do Fumante (2001), os 

tratamentos têm sua duração prevista para um período 2 a 3 meses. Considerando a 
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flexibilização de um mês adicional, serão permitidas dispensações por até quatro meses. Casos 

excepcionais, que extrapolem esse período, deverão ser justificados e encaminhados à 

Coordenação do Programa Municipal de Controle do Tabagismo (GEAS) para análise.    

 

Aproveitamos a oportunidade para esclarecer que os adesivos não devem ser 

cortados, pois dessa forma não podemos garantir sua efetividade. 

 

Em alguns casos, poderá ser usada a combinação de bupropiona e uma das terapias de 

reposição de nicotina. Alertamos que a terapia combinada de bupropiona e adesivo 

transdérmico de nicotina exige o monitoramento semanal da pressão arterial para detectar 

possíveis elevações.  

 

A bupropriona é adquirida por meio do componente estratégico do Ministério da 

Saúde e fornecida através do município exclusivamente para usuários inseridos no programa 

de controle do tabagismo. Para a sua dispensação, todas as receitas médicas deverão informar 

sobre a participação do paciente no programa de cessação do tabagismo da unidade de saúde. 

Vide Nota Técnica da Comissão de Farmácia e Terapêutica No 1/2015.  

 

A prescrição desses medicamentos deve observar sempre as contraindicações e a 

existência de populações específicas, para as quais não há provas suficientes de eficácia, como 

grávidas, usuários de tabaco sem fumaça e adolescentes.  

 

 Para melhorar o controle desses medicamentos, contamos com sua colaboração 

dando preferência pela prescrição eletrônica, no SISREDE, conforme preconizado pela SMSA 

para todas as prescrições.  

 

Para mais esclarecimentos, sugerimos que os médicos realizem a capacitação na 

Abordagem ao Fumante oferecida frequentemente pela SMSA. Esses profissionais deverão 

sinalizar seu interesse ao gerente de sua unidade. 
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