
TABAGISMO

As doenças crônicas não-
transmissíveis e o tabagismo

s doenças crônicas não-transmissí-
veis (DCNT) configuram-se como cau-
sa de mais de dois terços das mortes 
em países em desenvolvimento (1). 

As principais delas são as doenças cardiovas-
culares, câncer, doenças respiratórias crônicas 
e diabetes mellitus. No Brasil, esse grupo de 
doenças foi responsável por 51,6% do total de 
óbitos na população de 30 a 69 anos, no ano 
de 2015; constituindo-se, desta forma, como o 
grupo de doenças de maior magnitude no país, 
atingindo, especialmente, as populações mais 
vulneráveis (2).

Algo relevante, em relação às principais 
DCNT supracitadas, é o compartilhamento de 
fatores de riscos modificáveis entre elas, sendo 
os quatro principais: o tabagismo, o sedenta-
rismo, a alimentação inadequada/obesidade 
e o uso abusivo do álcool (3;4). Desde 2005, a 
Organização Mundial da Saúde (OMS) e a Orga-
nização das Nações Unidas (ONU) vêm traçan-
do estratégias e pactuações a fim de prevenir e 
controlar o crescimento deste grupo de doen-
ças e combater os seus fatores de riscos modi-
ficáveis; além de estabelecer metas e indicado-
res para monitorar o alcance destes objetivos. 
Destaque especial para o pacto global assina-
do em 2012 visando a meta mundial de redu-
ção de 25% da mortalidade prematura por tais 
doenças entre os anos de 2015 e 2025 (2;3;4); e, 
neste mesmo intento, a publicação do Plano de 
Ações Estratégicas para o Enfrentamento das 
DCNT no Brasil, entre 2011-2022 (2).
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Figura 1.

As doenças crônicas não-transmissíveis (DCNT), dentre elas o 
tabagismo, configuram-se como causa de mais de dois terços das 

mortes em países em desenvolvimento.

A

POR · THAÍS PRADO TEIXEIRA · MÉDICA RESIDENTE DA 
FESF-SUS



Dentre os fatores de risco modificáveis aci-
ma mencionados, há consenso que o tabagis-
mo seja um dos mais preponderantes; sendo 
considerado a principal causa de morte evitável 
em todo o mundo (2;5). Segundo a OMS (1), o 
uso do tabaco representa uma 
ameaça à saúde pública, ma-
tando mais de oito milhões de 
pessoas em todo o mundo. Es-
pecificamente, estima-se que 
o tabagismo seja responsável 
por 63% dos óbitos relaciona-
dos às DCNT (6).

O reconhecimento do ta-
bagismo como um problema 
de saúde pública de dimensão 
global levou ao estabelecimen-
to do primeiro tratado interna-
cional de saúde pública para 
controle do tabagismo, a Con-
venção-Quadro para o Contro-
le do Tabaco (CQCT), adotado 
unanimemente pelos países 
membros das Nações Unidas, 
durante a 56ª Assembleia Mundial da Saúde em 
2003. Em vigor desde 27 de fevereiro de 2005, 
a CQCT cria padrões internacionais para o con-
trole do tabagismo com medidas relacionadas 
à propaganda e patrocínio, à política de impos-
tos e preços, à etiquetagem, ao comércio ilícito 
e ao tabagismo passivo, dentre outras medidas 
(7). Os objetivos da CQCT são proteger as ge-
rações presentes e futuras das consequências 
sanitárias, sociais, ambientais e econômicas 
geradas pelo consumo e pela exposição à fu-
maça do tabaco; de maneira a reduzir contínua 
e substancialmente a prevalência do consumo 
e a exposição à fumaça do tabaco (7; 8).

O programa nacional de controle 
do tabagismo – PNCT

As atuais diretrizes do PNCT são: reduzir 
a iniciação do consumo de tabaco; proteger a 
população contra os riscos do tabagismo pas-
sivo; reduzir a aceitação social do tabagismo; 

aumentar o acesso ao tratamento do fumante; 
controlar e monitorar os produtos derivados 
do tabaco; e, monitorar as tendências de con-
sumo/estratégias da indústria. Para tal, o PNCT 
tem seus objetivos estratégicos fundamenta-

dos em três pilares: prevenção 
da iniciação, promoção da ces-
sação e proteção ao tabagismo 
passivo/ambientes livres-aber-
tos (10).

Assim, espera-se reduzir a 
prevalência e a consequente 
morbimortalidade relaciona-
da ao tabagismo; bem como, 
reduzir os danos individual, 
social e ambiental decorrentes 
da comercialização e consumo 
dos produtos derivados do ta-
baco (11). Para que se alcançar 
esses objetivos é previsto que 
sejam promovidas ações de: 
educação e informação; trata-
mento para a cessação do ta-
bagismo em unidades do SUS; 

estabelecimento de redes de cooperação e 
parcerias, visando à descentralização do aten-
dimento; o estabelecimento de leis e regulação 
de produtos do tabaco, vigilância (monitora-
mento) e mobilização/controle social (10).

Entre outras ações, o PNCT articula a Rede 
de tratamento do tabagismo no SUS, o Progra-
ma Saber Saúde (para prevenção do tabagis-
mo e outros fatores de risco para DCNT,  Saber 
Saúde de Prevenção do Tabagismo e de Outros 
Fatores de Risco de Doenças Crônicas, que visa 
formar cidadãos críticos, capazes de decidir so-
bre a adoção de comportamentos saudáveis, 
dentro de uma concepção mais ampla de saúde 
e que contribuam para a saúde coletiva e a do 
meio ambiente, na busca de melhor qualidade 
de vida); as campanhas, como o Dia Mundial 
Sem Tabaco (31 de maio) e o Dia Nacional de 
Combate ao Fumo (29 de agosto) e a promoção 
de ambientes livres (11).

Segundo a OMS, 
o uso do tabaco 
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Considerando tal relevância do tabagismo 
no contesto clínico das DNCT, dá-se a neces-
sidade de se abordar esta temática na prática 
diária, tanto na educação permanente dos pro-
fissionais de saúde (especialmente aqueles que 
atuam na atenção primária à saúde) quanto na 
promoção à saúde (por meio de atividades co-
letivas e consultas individuais) – destacando 
as substancias nocivas presente no cigarro; os 
riscos da exposição passiva ao cigarro, especifi-
camente na gestação e para as crianças; as pro-
postas do PNCT; os aspectos da dependência 
da nicótica; o papel do agente de saúde e téc-
nico, a partir d abordagem breve do fumante 
em cada visita domiciliar (por meio do método 
PAAPA - Perguntar, Avaliar, Aconselhar, Preparar 
e Acompanhar) (12).
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A avaliação clínica do paciente tabagista 
tem como objetivo identificar a existência de 
doenças relacionadas ao tabagismo, possíveis 
contraindicações e interações medicamentosas 
durante o tratamento farmacológico da depen-
dência; grau de dependência à nicotina (por 
meio da aplicação do Teste de Fagerström); e 
sua motivação para deixar de fumar. Além da 
aplicação da entrevista motivacional (EM), que 
se propõe a ajudar a resolver as ambivalências 
relativas ao tabagismo e a mudar o estágio 
comportamental (13).

Figura 2: Cartaz de campanha do Dia Nacional de Combate ao Fumo 2021. Arte: Ministério da Saúde.

Figura 4: 
Abordagem do tabagismo na 
Educação Permanente. 

Figura 3: Cartaz da campanha do Dia Mundial de Combate ao Fumo 
2021. Arte: Ministério da Saúde



Para uma efetiva abordagem motivacional 
deve-se oferecer orientação, remover barreiras, 
proporcionar escolhas, reduzir o valor dos as-
pectos que levam ao comportamento de fumar, 
praticar a empatia, proporcionar retroalimen-
tação, esclarecer objetivos e ajudar ativamen-
te. A abordagem terapêutica de escolha é o mé-
todo baseado na abordagem comportamental 
cognitiva – sendo esta a base do tratamento, 
fundamental na abordagem do fumante em to-
das as situações clínicas, mesmo quando é ne-
cessário apoio medicamentoso (13).

A nicotina, presente nos derivados do taba-
co, possui propriedades psicoativas, atuando 
no sistema nervoso central a partir da inalação, 
promovendo modificação no estado emocio-
nal e comportamental do usuário; podendo, 
assim, induzir ao abuso e dependência. Para os 
fumantes que desejam cessar o tabagismo está 
disponível pelo PNCT o tratamento da depen-
dência da nicotina, que inclui avaliação clínica, 

abordagem mínima ou intensiva, individual 
ou em grupo e, se necessário, terapia medica-
mentosa juntamente com a abordagem inten-
siva, na Atenção Básica. Os medicamentos dis-
ponibilizados pelo Ministério da Saúde para o 
tratamento do tabagismo na Rede do SUS são 
os seguintes: Terapia de Reposição de Nicotina 
(adesivo transdérmico e goma de mascar) e o 
Cloridrato de Bupropiona (14).

Atualmente, o Ministério da Saúde e o INCA 
atuam em rede e desenvolvem ações juntos às 
equipes coordenadoras dos estados (secreta-
rias estaduais de saúde e educação), e municí-
pios para desenvolverem atividades de coorde-
nação/gerência operacional e técnica do PNCT; 
contando também com o apoio de organiza-
ções não governamentais, estabelecendo aci-
ma de tudo uma capilaridade que contribui na 
promoção e o fortalecimento de um ambiente 
favorável à implementação de todas as medi-
das e diretrizes de controle do tabaco no país 
(11).

Como resultado dessa ar-
ticulação, segundo o Ministé-
rio da Saúde, houve um recuo de 
36% na frequência do consumo 
do tabaco entre os fumantes nas 
capitais brasileiras (6). A 
política de combate 
ao fumo imple-
mentada no Bra-
sil na última déca-
da, associada à ampliação 
do acesso aos cuidados 
qualificados de atenção 
primária à saúde, tem 
mostrado como re-
sultado redução de 
31 % da mortalidade 
por DCNT entre 1991 
e 2010 – sendo que a 
mortalidade por doen-
ças cardiovasculares 
diminuiu 46% e por 
doenças respiratórias, 26% (3).

Quadro 1: Teste de Fagerström para a dependência à nicotina. 
Retirado de BVS - Ministério da Saúde (13)
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incorporem os parâmetros dos processos neuro-
patológicos subjacentes e que determinem a sua 
severidade.

Outros meios para avaliar a dependência à 
nicotina são os testes para medir o seu principal 
metabólito—a cotinina—e o monóxido de carbono 
no ar expirado (COex). Esses testes são muito úteis, 
quando disponíveis, para monitorar os progressos 
alcançados pelo fumante em avaliações seriadas. Na 
determinação da cotinina salivar, sérica e urinária, o 
ponto de corte para fumantes ativos é considerado 
a partir de valores acima de 10, 15 e 100 ng/ml, 
respectivamente.(9-11) Em geral, os níveis de cotinina 
se correlacionam bem com a intensidade de depen-
dência medida pelo FTND.(9,10) 

A mensuração do COex é um indicador de fácil 
emprego, baixo custo, não invasivo e que permite 
a obtenção de resultado imediato, com o valor de 
corte do COex acima de 6 ppm apresentando boa 
especificidade para aferir o hábito tabágico.(12) 

Avaliação do grau de dependência

Um dos primeiros instrumentos desenvolvidos 
para avaliar a dependência à nicotina foi o Fagerström 
Tolerance Questionnaire (FTQ, Questionário de 
Tolerância de Fagerström), constituído de oito 
questões.(3) Um estudo posterior sugeriu um índice 
denominado heaviness of smoking index (HSI), 
resultante da combinação das medidas relacionadas 
ao tempo para consumir o primeiro cigarro do dia e 
o consumo médio diário de cigarros.(4)

O índice HSI foi considerado na revisão do FTQ, 
levando à versão de seis perguntas conhecida como 
o Fagerström test for nicotine dependence (FTND, 
teste de Fagerström para a dependência à nicotina),(5) 
que é amplamente utilizada na avaliação da depen-
dência à nicotina (Quadro 2). Uma soma acima de 
seis pontos indica que, provavelmente, o paciente 
terá desconforto significativo (síndrome de absti-
nência) ao deixar de fumar.(6)

Outros critérios aplicáveis ao diagnóstico da 
dependência à nicotina são os do Diagnostic and 
Statistical Manual of Mental Disorders (Manual 
Estatístico e Diagnóstico das Desordens Mentais), 
em suas 3ª e 4ª edições (DSM-III e DSM-IV, respec-
tivamente).(7,8) Com a exceção dos sintomas de 
abstinência específicos da nicotina descritos no 
DSM-IV, os critérios de dependência são aplicáveis 
a uma ampla gama de substâncias psicoativas.

A vantagem do FTQ é que ele foi desenvolvido 
especificamente para avaliar a dependência física à 
nicotina. As correlações entre o FTQ/FTND e o diag-
nóstico de dependência à nicotina pelo DSM-IV são 
baixas a moderadas, sugerindo, então, que esses 
instrumentos capturam dimensões diferentes da 
adição à nicotina. Os critérios do DSM-IV são apre-
sentados no Quadro 3.

Os itens que correspondem ao uso, em geral, de 
substâncias psicoativas compreendem os critérios 
do DSM-IV para dependência à nicotina, os quais 
incluem tolerância e seis outros critérios. Assim, o 
próprio indivíduo percebe que o comportamento 
de uso da nicotina já se tornou um problema que 
afeta, de algum modo, a sua vida. Já no FTND os 
itens são mais objetivos. 

Deve-se ter em mente a complexidade da 
dependência à nicotina, e ainda que estão sendo 
desenvolvidos instrumentos que consigam captar 
as suas várias dimensões. No momento ainda não 
existem medidas de dependência à nicotina que 

Quadro 2 - Teste de Fagerström para a dependência à 
nicotina.

1. Quanto tempo após acordar você fuma seu primeiro 
cigarro?

(3) nos primeiros 5 minutos
(2) de 6 a 30 minutos
(1) de 31 a 60 minutos
(0) mais de 60 minutos

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

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

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

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

6. Você fuma mesmo doente, quando precisa ficar 
acamado a maior parte do tempo? 

(1) sim
(0) não

Total: 0-2 = muito baixa; 3-4 = baixa; 5 = média; 6-7 = elevada; 
8-10 = muito elevada 
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