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Levantamento do perfil dos 
fumantes do município

164 pessoas 164 pessoas 
com interesse com interesse 
em parar de em parar de 

fumarfumar

Pré-cadastramento 
pelos Agentes 

Comunitários de 
Saúde



SensibilizaSensibilizaçção da Comunidade ão da Comunidade 

Ações nas escolas e associações no município:
palestras, apresentação de teatros, distribuição 
de panfletos informativos e adesivos 



AdequaAdequaçções para implantaões para implantaçção ão 
do programado programa

Capacitar profissionais de saúde de nível universitário, das 
categorias profissionais constantes da Portaria SAS/MS 
442/04: medico, enfermeira e psicóloga, segundo modelo 
preconizado pelo Programa Nacional de Controle do 
Tabagismo. 



�Dispor de locais 
para atendimento 
individual e sessões 
de grupo

Não ser permitido fumar no 
interior da unidade



Garantir equipamentos 
e recursos necessários 
como tensiômetro, 
estetoscópio e balança 
antropométrica para 
avaliação clínica do 
fumante

Garantir também, a 
realização de exames para 
apoio diagnóstico dos 

pacientes que 
necessitarem de avaliação 

complementas



Treinamento com toda a equipe de Treinamento com toda a equipe de 
sasaúúde de 

Responsáveis pela 
abordagem 

breve/mínima 
(PAAP): 

perguntar e 
avaliar, 

aconselhar e 
preparar o 

fumante para que 
deixe de fumar, 
sem no entanto, 
acompanhá-lo 
nesse processo 



CritCritéérios de srios de seleeleçção dos pacientes ão dos pacientes 
para o primeiro grupo de para o primeiro grupo de 

tratamento tratamento 

presenpresençça de patologias associadas que a de patologias associadas que 
poderiam agravar o estado do paciente poderiam agravar o estado do paciente 
caso não parasse de fumar logo. caso não parasse de fumar logo. 

numero de anos de fumante, numero de anos de fumante, 

numero de cigarros fumados por dia, numero de cigarros fumados por dia, 

quantidade de crianquantidade de criançças e não fumantes as e não fumantes 
na residênciana residência

numero de tentativas de parar de numero de tentativas de parar de 
fumar fumar 



Avaliação plano de

tratamento
Tratamento

individualgrupo

medicamento

reposição de nicotina:
-adesivo/ goma
Bupropiona

acompanhamento:

- mensal em grupo

- mensal individual

- contato telefônico

- visita domiciliar

não
medicamento

Paciente
fumante
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Consulta de avaliaConsulta de avaliaçção clão clíínica do nica do 
paciente paciente 

�� avaliar a motivaavaliar a motivaçção do ão do 
paciente em deixar de paciente em deixar de 
fumar, fumar, 

�� seu nseu níível de dependência vel de dependência 
ffíísica sica àà nicotina,nicotina,

�� se hse háá indicaindicaçção e/ou ão e/ou 
contracontra--indicaindicaçção de uso ão de uso 
do apoio medicamentoso,do apoio medicamentoso,

�� existência de coexistência de co--
morbidades psiquimorbidades psiquiáátricas,tricas,

�� e colhe sua histe colhe sua históória ria 
clclíínica nica 



Abordagem CognitivoAbordagem Cognitivo--Comportamental: Comportamental: 

�� 4 sessões iniciais, 4 sessões iniciais, 
estruturadas, semanais, estruturadas, semanais, 
seguidas de:seguidas de:

�� 2 sessões quinzenais, 2 sessões quinzenais, 
com os mesmos com os mesmos 
participantes, seguidas participantes, seguidas 
de:de:

�� 1 reunião mensal 1 reunião mensal 
aberta, com a aberta, com a 
participaparticipaçção de todos os ão de todos os 
grupos, para prevengrupos, para prevençção ão 
da recada recaíída, atda, atéé
completar 1 ano completar 1 ano 

Sessões em grupo de apoio, 
entre 10 a 15 participantes, 
coordenados pelos três 
profissionais de saúde  



Apoio Medicamentoso Apoio Medicamentoso 

O medicamento é escolhido de acordo com a posologia e 
facilidade de administração, em comum acordo com o 

paciente 



�� Tratamento Tratamento 
dentdentáário: limpeza rio: limpeza 
e restaurae restauraçções ões 

�� Incentivo Incentivo 
atividades fatividades fíísicassicas

�� AvaliaAvaliaçção e ão e 
orientaorientaçção ão 
nutricionalnutricional

�� Disponibilidade Disponibilidade 
incondicional da incondicional da 
equipeequipe

Incentivos extrasIncentivos extras



Depoimento dos exDepoimento dos ex--fumantes do programa fumantes do programa 
nas palestras e eventos na comunidade e nas palestras e eventos na comunidade e 

municmunicíípios vizinhospios vizinhos



Reunião com padrinhos/madrinhas Reunião com padrinhos/madrinhas 

Esta pessoa dará o suporte 
emocional e incentivo que 
a paciente precisa, quando 
este estiver longe da equipe 



Jantar de comemoraJantar de comemoraçção aos 6 e 12 ão aos 6 e 12 
meses  sem fumar, oferecido pela meses  sem fumar, oferecido pela 

Secretaria de SaSecretaria de Saúúde.de.



“A gente não se liberta de 

um hábito atirando-o pela 

janela: é preciso fazê-lo 

descer a escada, degrau 

por degrau ”

Mark Twain


