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RESUMO 
O tabagismo tornou-se uma das preocupações mundiais, considerado como uma 
doença crônica epidêmica em função da dependência de nicotina. Devido a sua 
toxidade, o total de mortes no mundo, decorrentes do tabagismo é crescente. A partir 
desta realidade, o Ministério da Saúde e o Instituto Nacional de Câncer estabeleceram 
o Programa Nacional de Controle do Tabagismo, que tem como objetivo reduzir a 
prevalência de fumantes, e a consequente morbimortalidade por doenças relacionadas 
ao uso do tabaco. Este estudo trata-se de uma revisão bibliográfica de caráter 
descritivo e explicativo, que teve como objetivo descrever atuação do enfermeiro nas 
unidades básicas de saúde para o programa de combate ao tabagismo preconizado 
pelo SUS. A finalidade é informar o quanto é necessária a equipe multidisciplinar no 
tratamento e destacar a contribuição do enfermeiro como integrante da condução do 
tratamento. A pesquisa evidência que as atividades educativas preventivas evocam o 
estímulo e a adoção de hábito de vida saudável, com a promoção e prevenção da 
saúde e evitando doenças que associadas ao tabaco induzem a riscos em 
desenvolver patologias fatais. 
 
Palavras-chaves: Tabaco. Enfermagem. Prevenção. Educação em Saúde.  
 
 
ABSTRACT 
Smoking has become one of the world's concerns, considered as a chronic disease 
due to nicotine dependence. Due to its toxicity, the total number of deaths in the world 
due to smoking is increasing. Starting In this context, the Ministry of Health and the 
National Cancer Institute have the National Tobacco Control Program, which aims to 
reduce the prevalence of smokers, and consequent morbidity and mortality from 
diseases related to tobacco use. This study is a bibliographic review of a descriptive 
and explanatory character, with the purpose of describing the nurses' performance in 
the basic health units for the tobacco control program advocated by SUS. The purpose 
is to inform how the multidisciplinary team in the treatment is necessary and to 
emphasize the contribution of the nurse as part of the conduct of the treatment. The 
research evidence that preventive educational activities evoke the stimulus and 
adoption of healthy living habits, with the promotion and prevention of health and thus 
ridding diseases that associated with tobacco carry the risk of developing fatal 
pathologies. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Atualmente tem-se a compreensão dos prejuízos ocasionados pelo 

uso do tabaco, entende-se que se o tabaco fosse descoberto nas décadas 

atuais seu uso seria ilegal, pois é considerado uma droga, devido aos prejuízos 

que ele proporciona a vida do ser humano (ALMEIDA; MUSSI, 2015). 

O tabagismo tornou-se uma das preocupações mundiais, considerado 

como uma doença epidêmica em função da dependência de nicotina, sendo 

amplamente reconhecido como uma doença crônica gerada por dependência a 

essa substância, estando por isso inserido na Classificação Internacional de 

Doenças (ARAÚJO et. al., 2014).  

Gomes (2014) aborda em seu estudo que a nicotina uma substância 

poderosa é sua capacidade e de ativar a região cerebral responsável por 

fornecer a sensação de prazer. Quando uma pessoa fuma, o circuito cerebral 

dessa região é acionado, provocando sensação de bem-estar. Essa área do 

cérebro também pode ser ativada quando ingerimos um alimento apetitoso ou 

vivenciamos um momento alegre. Fumantes, porém, dependem da nicotina 

para acionar a região. 

Segundo a OMS, o fumo está ligado a mais de 50 tipos de diferentes 

doenças, entre elas o câncer de pulmão, faringe, boca, próstata além de 

problemas cardíacos e vasculares, como infarto do miocárdio, derrame e 

tromboses. Além da mortalidade, morbidade e incapacidade causadas pelo 

consumo e exposição à fumaça do tabaco, impactantes prejuízos sanitários, 

sociais, econômicos e ambientais também se manifestam em todo o mundo 

(WHO, 2008). 

Embora as consequências sejam bem conhecidas, o número de 

fumantes e crescente mundialmente, particularmente em países em 

desenvolvimento, indicando que ter informação sobre estas consequências não 

induz as pessoas a abandonarem o hábito de fumar, nem impede que novos 

fumantes iniciem o hábito (SILVA, 2013). 

A síndrome de dependência à nicotina é reconhecida como um dos 

maiores problemas de saúde pública mundial. Estima-se que, durante o século 

XX, aproximadamente 100 milhões de pessoas morreram de doenças 

relacionadas ao hábito de fumar. Estudos indicam que o tabagismo reduz a 



expectativa de vida, aumenta os custos médicos totais e contribui para a perda 

de produtividade (BOTELHO; GORAYEB; RONDINA, 2013). 

Ações para promover a cessação de fumar têm como objetivo motivar 

fumantes a deixar de fumar, aumentar o acesso dos mesmos a métodos 

eficazes para cessação do tabagismo e têm envolvido a articulação de 

diferentes atividades (GOMES,2014). 

Profissionais da área da saúde em especial o enfermeiro é de 

fundamental importância no trabalho de conscientização referente aos 

prejuízos a saúde causados pelo uso de tabaco. Destaca-se ainda que estes 

profissionais estão devidamente amparados pela Lei do exercício profissional 

número 7.498/86 de 25 de junho de 1986, que atribui ao enfermeiro a 

responsabilidade de participar no planejamento, execução e avaliação da 

programação de saúde (CASTRO; OLIVEIRA, 2015).  

Para que o profissional de saúde consiga maior adesão ao tratamento 

e resultados positivos na cessação ao tabagismo é importante estar consciente 

do seu papel como facilitador em todo processo e para isso, é essencial 

conhecer as bases teóricas do tratamento e das intervenções motivacionais 

possíveis (OLIVETTI, 2013). 

Qualificar o cuidado sempre é uma solução importante para obter 

melhores resultados e para este fim o profissional de saúde deve obter 

conhecimento necessário para colaborar no processo de cessação do 

tabagismo dos clientes das unidades básicas de saúde.  

Neste sentido, justifica-se este estudo por ser o tabagismo assunto de 

relevância no contexto epidemiológico, e o enfermeiro como integrante da 

equipe multidisciplinar, ter importante papel na abordagem e condução do 

programa junto ao tabagista, estimulando a prevenção e prevenindo as 

inúmeras complicações decorrentes do uso do tabaco. Com base no exposto, 

questiona-se: Qual atuação do enfermeiro nas unidades básicas de saúde para 

o programa de combate ao tabagismo preconizado pelo SUS? 

 

 

 

 

 



2. REFERENCIAL TEÓRICO: 

 

2.1. TABAGISMO 

Tabagismo é o ato de fumar, inalar, aspirar ou mascar produtos feitos da 

folha do tabaco, que tem em sua composição a nicotina como princípio ativo, 

uma substância tóxica que provoca reações físicas, psicológicas e químicas na 

biologia do organismo humano, o que torna o tabagismo um vício por 

intoxicação aguda ou crônica, também conhecido como tabaquismo ou 

niquitismo (MEIRELLES; GONÇALVES, 2014). 

Em razão da dependência bioquímica causada pela nicotina, a OMS 

classificou o vício de fumar no grupo de doenças de transtornos mentais e de 

comportamento, como uma enfermidade pela décima revisão de classificação 

internacional de doenças (CID-10) decorrentes do uso de substância 

psicoativas (WHO, 2008). 

Além do aumento de mortes prematuras e das consequências graves à 

saúde, o tabagismo ocasiona enormes gastos com o tratamento das doenças 

por ele provocadas. Nicolazi (2014) afirma que no Brasil o Sistema Único de 

Saúde (SUS) gasta cerca de R$ 338,6 milhões por ano com internações, 

remédios e quimioterapia. Os gastos públicos se elevam se forem incluídas 

despesas com aposentadorias precoces e pelo custo do tratamento do 

tabagismo na rede pública (ALMEIDA; MUSSI, 2015).  

O tabagismo traz repercussões à saúde, socioeconômicas e ecológicas. 

Atualmente existem mais de 50 doenças relacionadas ao tabagismo, atingindo 

principalmente o aparelho respiratório (doença pulmonar obstrutiva crônica - 

DPOC, algumas doenças intersticiais, Tabagismo agravamento da asma), 

cardiovascular (aterosclerose, arterial coronariana, acidente vascular cerebral, 

aneurisma, tromboangeite obliterante, associação tabaco-anovulatório), 

digestivo (refluxo gastroesofágico, úlcera péptica, doença de Crohn, cirrose 

hepática), genitourinário (disfunção erétil, infertilidade, hipogonadismo, nefrite), 

neoplasias malignas (cavidade oral, faringe, esôfago, estômago, pâncreas, 

cólon, reto, fígado e vias biliares, rins, bexiga, mama, colo de útero, vulva, 

leucemia mieloide), na gravidez e no feto (infertilidade, abortamento 

espontâneo, descolamento prematuro da placenta, placenta prévia, pré-

eclâmpsia, gravidez tubária, parto prematuro, natimortos, mortalidade neonatal, 



malformações congênitas, prejuízo no desenvolvimento mental em idade 

escolar) e outras (envelhecimento da pele, psoríase, osteoporose, artrite 

reumatoide, doença periodontal, cárie dental, estomatites, leucoplasias, língua 

pilosa, pigmentação melânica, halitose, baixa das defesas imunitárias) ( 

LEOPERCIO; GILGIOTTI, 2014).  

Entre as repercussões socioeconômicas: desvio de renda (menos gastos 

com as necessidades básicas) e perda de produtividade (por retenção no leito, 

absenteísmo no trabalho, pensões, acidentes, assistência médica, invalidez e 

mortes precoces) (LEOPERCIO; GILGIOTTI, 2014).  

No âmbito ecológico dentre as repercussões do tabaco podemos citar na 

cultura do tabaco (empobrecimento do solo, uso de pesticidas e fertilizantes), 

na produção dos produtos do tabaco (cura do tabaco - uso de mata nativa e 

reflorestada; na fabricação (destruição de uma árvore para 300 cigarros) e 

provocação de incêndios (30%) (LEOPERCIO; GILGIOTTI, 2014). 

A inalação da fumaça resultante da queima de derivados de todo tipo de 

tabaco, por não fumante, constitui o chamado tabagismo passivo, exposição 

involuntária ao tabaco ou à Poluição Tabágica Ambiental (PTA). O tabagismo 

passivo é considerado a terceira causa de morte evitável no mundo, após o 

tabagismo ativo e o alcoolismo. Estima-se que metade das crianças se 

encontra exposta à PTA; dessas, 9 a 12 milhões com menos de cinco anos de 

idade são atingidas em seus ambientes domiciliares (CASTRO; OLIVEIRA, 

2015).  

 

2.2. O PAPEL DO ENFERMEIRO NA CONSCIENTIZAÇÃO AO 

TABAGISMO 

Atualmente é crescente atuação do enfermeiro no que tange a 

promoção e assistência à saúde, o mesmo deve elaborar estratégias de 

prevenção e conscientização acerca do consumo de cigarros e tabacos em 

geral, conscientizando sobre os danos que o tabaco ocasiona ao corpo 

humano, evidenciando também sobre as perdas na qualidade de vida que são 

proporcionadas (MOURA et. al., 2011). 

Nesta perspectiva, destaca-se que o enfermeiro necessita 

conscientizar a população a aquisição de hábitos saudáveis, e alertá-los sobre 



os possíveis malefícios proporcionados pelo consumo de tabaco (VENY et. al., 

2011). 

Diante da importância do enfermeiro no combate ao consumo de 

tabaco surge a North American Nursing Diagnosis Association (NANDA), que 

se trata de um diagnóstico preciso sobre a motivação do tabagismo e como 

alcançar níveis melhores de saúde (MOURA et. al., 2011). 

Tal diagnóstico indica uma intervenção de enfermagem 
denominada assistência para parar de fumar, que 
consequentemente aponta uma série de 33 atividades 
correlatas, conforme a Nursing Interventions Classification 
(NIC), dentre as principais: registrar a situação atual do uso do 
cigarro e a história do fumante; determinar a disposição dos 
pacientes para parar de fumar; oferecer aos fumantes 
conselhos claros e consistentes; ajudar o paciente a identificar 
as razões para deixar de fumar e as barreiras ao abandono do 
cigarro; orientar o paciente sobre os sintomas físicos da 
abstinência da nicotina e tranquilizá-lo quanto à transitoriedade; 
disponibilizar informações ao paciente sobre produtos que 
substituem a nicotina; auxiliar o paciente a reconhecer 
situações que o levem a fumar; encorajá-lo a participar de 
grupos de apoio ou terapeutas individuais; manter contatos 
frequentes por telefone, parabenizando-o sempre pelos 
progressos e oferecendo ajuda nas dificuldades e recaídas 
(MOURA et. al., 2011, p.2). 
 

Peduzzi e Palma (2012) destaca que as mortes causadas pelo 

consumo de tabaco podem ser evitadas, em especial se o profissional da área 

da saúde, em especial o enfermeiro, adotar estratégias de prevenção do 

tabaco, como a promoção da conscientização dos malefícios e debilidades que 

causam a saúde. 

 

3. OBJETIVO 

 

3.1. Objetivo Geral: 

 

Descrever atuação do enfermeiro nas unidades básicas de saúde para o 

programa de combate ao tabagismo preconizado pelo SUS.  

 

3.2. Objetivos Específicos 

 

 Caracterizar o tabagismo; 



 Evidenciar as doenças ocasionadas pelo uso do tabaco;  

 Destacar a importância do enfermeiro no processo de conscientização 

sobre o uso de tabaco.  

4. METODOLOGIA 

Trata-se de uma revisão bibliográfica de caráter descritivo e explicativo, 

sobre a atuação do enfermeiro nas unidades básicas de saúde para o 

programa de combate ao tabagismo preconizado pelo SUS. Os dados foram 

coletados de artigos científicos, monografias e teses disponíveis nas bases de 

dados científicas online, BVS, LILACS e SCIELO.  

 Para a busca da literatura científica disponível, delimitou-se como 

palavras-chave: tabagismo, enfermeiro, unidade básica de saúde. Portanto, 

após a identificação da literatura disponível, a fim de selecionar os artigos para 

leitura, delimitou-se como critérios de inclusão: artigos publicados entre os 

anos de 2008 até 2018, disponíveis integralmente na integra, e em português. 

Desta forma, a tabela 1, apresenta o quantitativo dos textos encontrados por 

critério de inclusão nas diferentes bases de dados.  

 

 Tabela 1: Quantitativo de textos encontrados, identificado por critérios 

de inclusão no estudo: 

Base de Dados Termos Resultados Estudos 
Selecionados 

BVS “Tabagismo” 

“Enfermagem” 

16 02 

LILACS “Enfermeiro e 
Nicotina” 

“Unidade Básica 
de Saúde” 

20 02 

SCIELO “Tabaco” 

“Conscientização” 

32 04 

  

 Após a identificação dos 68 textos, foi realizada a leitura dos resumos 

para selecionar os artigos que discutiam sobre atuação do enfermeiro nas 

unidades básicas de saúde para o programa de combate ao tabagismo 

preconizado pelo SUS. Destes, foram excluídos textos repetidos, estudos 



publicados anos anteriores a pesquisa, estudos que não comtemplem a 

temática proposta, material incompleto e referências duplicadas. Foram 

selecionados 08 artigos, que tratavam sobre a temática estudada, conforme 

apresentado no quadro 1.  

5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

Quadro 1: Síntese dos artigos científicos selecionados para a discussão dos 
dados: 

Seq Autor/Ano Periódico Título do Estudo Objetivo do Estudo Tipo de Estudo 

01 MOURA, M. A. S. 
MENEZES, M. F. B. 
MARIANO, R. D. 
SILVA, V. R. 
SOUSA, L. P. 
2011 

Revista 
Brasileira de 
Cancerologia  

Intervenções de 
enfermagem no controle 
do tabagismo: uma  
revisão integrativa 

 

Identificar as intervenções de 
enfermagem relacionadas ao 
controle do tabagismo. 
 

Revisão Integrativa.  

02 VENY, M. B. 
BELTRAN, J. P. 
TORRENTE, S. G. 
GONZALEZ, P. S. 
PONS, A. A. 
RIERA, P. T. 
2011 

Rev. Latino-
Am 
Enfermagem 

Tabagismo em 
enfermeiras de 
cuidados primários a 
saúde: Um estudo 
quali tat ivo.  
 
 
 

Identificar os fatores 
percebidos por enfermeiras 
fumantes como facilitadores 
ao abandono do tabagismo, 
com o propósito de elaborar  
intervenções de ajuda com 
maior especificidade para 
esse grupo.  

Pesquisa qualitativa 
baseada na perspectiva 
fenomenológica.  

03 OLIVETTI, R. F.  
2013 

Monografia  O tabagismo e suas 
consequências: uma 
abordagem sobre a 
importância da adoção de 
hábitos saudáveis.  
 

Obter mudança de atitude, 
por parte de alguns 
profissionais da educação do 
município de Ibaiti, com 
relação ao tabagismo.  

Pesquisa bibliográfica, 
descritiva e exploratória 
com sustentação em 
pesquisa de campo.  
 

04 GOMES, P. G. V. 
S. 
2014 

Tese de 
Doutorado 

Convenção-quadro para o 
controle do tabaco  
políticas públicas de 
implementação.  

 

Analisar as medidas  
recomendadas pela 
Convenção-Quadro, as ações 
tomadas pelos Estados, as 
argumentações  
contidas nas reclamações 
judiciais e arbitrais, o 
impasse da proteção aos 
investimentos e a  
abordagem do controle do 
tabagismo sob o enfoque dos 
direitos humanos 
 

Pesquisa descritiva, de 
abordagem qualitativa.  

05 ZAJONZ, B. T. 
VILLWOCK, A. P. 
S. 
SILVEIRA, V. C. P.  
2017 

Revista NERA  A fumicultura brasileira e 
as políticas públicas 
associadas ao  
Programa Nacional de 
Diversificação em Áreas 
Cultivadas com  
Tabaco  
 

Apresentar um panorama da 
produção de fumo nacional e 
internacionalmente, bem 
como analisar as políticas 
públicas existentes que 
atuam juntas do Programa 
Nacional de Diversificação 
em Áreas Cultivadas com 
Tabaco.  
 

Estudo descritivo com 
abordagem qualitativa. 

06 NICOLAZI, M. C. 
2014 
 

Monografia Combate ao tabagismo em 
uma unidade de saúde da 
capital do Estado de Santa 
Catarina.  

Relatar a experiência de 
intervenção no combate ao 
tabagismo na Atenção Básica 
de Saúde, em uma Unidade 
Básica de Saúde do 
município de 
Florianópolis/SC.  

Estudo descritivo, 
exploratório, com 
abordagem qualitativa. 

07 ADRIANO, M. L. 
2017 

Monografia O enfermeiro frente ao 
tratamento do tabagismo.  

Conhecer a importância do 
enfermeiro frente tratamento 
de tabagistas. 

Revisão Bibliográfica 
 
 
 
 



08 PONTES, M. G. M.  
2015 

Dissertação de 
Mestrado 

Combate ao tabagismo 
junto à população da 
Unidade de Saúde Básica 
Maria Borges de Caturaí-
GO.  

Implantar um projeto Piloto 
do Programa Anti-fumo na 
população adscrita da ESF II, 
Maria Borges de Oliveira, do 
Município de Caturaí-GO, no 
ano de 2014.  

Pesquisa descritiva, de 
abordagem qualitativa.  

 

 

De acordo com os resultados obtidos (quadro 1) nas diferentes bases 

de dados selecionadas, Moura et. al., (2011) explana que diferentes estudos 

têm demonstrado que a iniciação ao fumo ocorre principalmente entre o final da 

infância e adolescentes jovens.  Além disso, a maioria dos fumantes relatam 

que iniciaram o tabagismo na adolescência quando o mesmo não é percebido 

como um risco para a saúde. O enfermeiro pode contribuir de forma expressiva 

em termos de redução da incidência da iniciação do tabagismo entre os jovens, 

tendo em vista que são consideradas como os principais profissionais 

envolvidos na educação em saúde.  

Em relação aos motivos para abandonar o tabagismo, Veny et. al., 

(2011), aborda em seu estudo que o medo da deterioração da saúde 

(particularmente o medo do câncer) parece ser o principal motivo para o desejo 

de parar. Porém, esse medo nem sempre é forte o suficiente para que o 

fumante abandone do hábito. 

No Brasil, o tabagismo é considerado um problema de saúde pública 

e seu controle sistemático tem sido realizado desde 1989, quando o Ministério 

da Saúde (MS), por meio do Instituto Nacional de Câncer (Inca), criou o 

Programa Nacional de Controle do Tabagismo (PNCT), atualmente 

denominado Programa Nacional de Controle do Tabagismo e Outros Fatores 

de Risco de Câncer (PNCTOFR) e que é referência mundial. O objetivo geral 

do PNCTOFR é reduzir a prevalência de fumantes no Brasil e a consequente 

morbimortalidade por doenças relacionadas ao tabaco, com ações 

implementadas de forma descentralizada, utilizando o sistema de gerência do 

Sistema Único de Saúde (SUS) (VENY et. al., 2011).  

No SUS, o tratamento do tabagismo é realizado por meio da abordagem 

cognitivo-comportamental e apoio medicamentoso, quando indicado. A 

abordagem cognitivo-comportamental associa intervenções cognitivas com 

treinamento de habilidades comportamentais, sendo muito utilizada no 

tratamento das dependências. Os medicamentos com eficácia comprovada na 



redução dos sintomas da síndrome de abstinência incluem os nicotínicos, 

dentre os quais destacam-se o adesivo e a goma de mascar, utilizados no 

Brasil, e os não nicotínicos (antidepressivos) (PONTES, 2015). 

O estudo realizado por Gomes (2014) aborda que o tratamento com 

adesivo de nicotina aumentou, aproximadamente, 50% a proporção de 

abstinência quando comparado a grupos controles, independentemente do 

número de sessões de aconselhamento. Também foi constatado que a 

associação da goma de nicotina com o adesivo nicotinado ou com 

antidepressivo elevou o número de sucessos na cessação de fumar.  

A saúde mental dos indivíduos que ingressam nesses grupos 

terapêuticos deve ser avaliada e, particularmente, considerada no tratamento, o 

que pode aumentar as taxas de abstinência, visto que ansiedade e depressão 

são quadros comuns entre essas pessoas (OLIVETTI, 2013). 

Moura et. al., (2011) enfatiza que a fumaça do tabaco liberada para o 

ambiente que as pessoas inalam involuntariamente é conhecida como poluição 

tabagística ambiental (PTA) e o processo de respirar esta fumaça é 

denominado de tabagismo passivo. No Brasil, a lei n° 9.294/1996 institui que o 

uso de cigarros ou qualquer produto fumígero, deve ser restrito à área 

destinada exclusivamente a esse fim (os chamados fumódromos) em recinto 

coletivo, seja privado ou público, o que não limitava 100% a exposição. 

Um país com a epidemia do tabagismo controlada, também significa 

redução dos casos de doenças associadas ao tabaco, menores gastos para o 

SUS, melhor qualidade de vida para os fumantes passivos, redução do número 

de adolescentes fumantes e da mortalidade precoce, dentre outros inúmeros 

benefícios (ADRIANO, 2017). 

Nicolazi (2014) descreve que na abordagem individual do tabagista é 

necessário seguir alguns critérios: cada indivíduo é único e a forma de 

abordagem deve ser diferenciada, principalmente nos primeiros contatos. 

Orientar quando o hábito de não fumar traz uma vida mais saudável, 

mostrando através de livros, palestras ou até mesmo folhetos. Se a 

espirometria der alterada, incentivar o abandono usando como argumento, 

mais sempre deixando claro que esse desejo é uma decisão dele, motivando 

usar um dia como o D o dia do tudo ou nada, uma data escolhida pelo paciente 



ou então parar gradativamente, e estimular a família a incentivar a cessação do 

vício.  

O tratamento farmacológico só será incluso quando a abordagem 

comportamental não estiver sendo eficaz. As medicações com resultados de 

eficácia são rotuladas em nicotínicos e não-nicotínicos. Os medicamentos 

considerados de primeira linha para o tratamento de reposição de nicotina 

(TRN), a vareniclina e a bupropiona, já a nortriptilina e a clonidina são as 

medicações de segunda linha no tratamento (NICOLAZI, 2014).  

Zajonz, Villwock e Silveira (2017) aborda em seu estudo sobre a 

Síndrome de abstinência (SA) enfatizando que o paciente precisa ser orientado 

a propósito da SA, para estar preparado caso ela surja, usando técnicas de 

confronto e se indispensável, fazer uso de fármacos. É preciso compreender 

que SA não prosseguirá por muito tempo. Os sintomas da abstinência de 

nicotina são classificados em dois tipos: – transitórios: que caracterizam a 

verdadeira SA, elas persistem por algumas semanas – depressão, diminuição 

da concentração, irritabilidade, ansiedade, inquietação, etc.; – compensatórios: 

os da doença primária, mascarada pela nicotina – estes sintomas podem 

superpor-se aos da SA verdadeira e torná-la mais intensa e mais prolongada. 

Sua presença aumenta muito o risco da recaída.  

As medidas de abandono de tabaco são eficazes com Terapias de 

reposição de nicotina (TRN), é quase duas vezes maior o número de 

interrupção do vício dessa forma do que com tentativas de placebo. São 

utilizados na atualidade duas maneiras de apresentação da TRN: liberação 

lenta (adesivos transdérmicos) e liberação rápida (goma, inalador, spray nasal 

e pastilhas). As duas maneiras têm eficácia no tratamento, porém o mais 

utilizado é o adesivo, as duas apresentações de TRN liberam a nicotina para o 

cérebro mais em números menores que o cigarro (PONTES, 2015). 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este estudo permitiu descrever sobre atuação do enfermeiro nas 

unidades básicas de saúde para o programa de combate ao tabagismo 

preconizado pelo SUS. É importante ressaltar que o empenho do enfermeiro 

para o controle do tabagismo necessita acontecer em qualquer local em que 

ele estiver atuando, com intervenções em ambulatórios, hospitais, clínicas 



entre outros, como também em qualquer circunstância que sejam 

indispensáveis tarefas de prevenção, proteção, cessação do vício, sempre 

monitorando e avaliando os projetos implementados 

Portanto, a enfermagem contribui de diversas formas no programa. 

Ressalta-se que a capacitação é importante para todos os multiprofissionais da 

equipe, para que o atendimento prestado seja de qualidade, ampla que não 

passe despercebido por indivíduos que necessitam desse amparo e 

assistência. 

Que este estudo sirva de estímulo aos enfermeiros para alcançar outros 

temas não explorados, expondo com principal foco a assistência de 

enfermagem especializada e sistematizada para o ensino continuado sobre 

campanhas antitabagismo. Neste mesmo raciocínio, o foco para o suporte aos 

familiares e o planejamento da assistência influencia na qualidade de 

atendimento oferecida a esses clientes, com estratégias educativas, 

objetivando sua completa reabilitação, fazendo parte de um atendimento 

competente e humanizado.  

O serviço oferecido deve ser realizado de forma padrão, entende-se que 

a área da enfermagem é ampla na abordagem de conscientização e 

prevenção. O que não deve ser realizado somente nas unidades de saúde, 

mas em todos os campos de atuação do enfermeiro. 
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