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RESUMO 
 

Este estudo tem por objetivo descrever a experiência de uma equipe multiprofissional que desenvolve 
estratégias para redução de tabagistas, com sua consequente prevenção de complicações à saúde por 
meio de um Programa de Cessação de Tabagismo. Trata-se de estudo descritivo, tipo relato de experiência 
de uma equipe multiprofissional, acerca de um programa de cessação ao tabagismo de uma operadora de 
saúde, localizado na cidade de Londrina, Paraná, utilizando técnicas da Entrevista Motivacional. Os índices 
de cessação obtidos, de 45% após um ano de programa demonstraram que a Entrevista Motivacional é 
efetiva como instrumento de auxílio no trabalho com os tabagistas. Evidenciou-se que com a utilização 
desta técnica juntamente com o auxílio na compra da medicação pode-se chegar a índices de cessação 
mais efetivos, que aqueles obtidos apenas com grupos operativos, fortalecendo o empoderamento para que 
o grupo possa enfrentar e superar as dificuldades em relação ao vício. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Equipe multidisciplinar; Programa Antitabagismo; Terapia Medicamentosa. 
                                               

1         INTRODUÇÃO 
 

O tabagismo é responsável por mais de 50 doenças, entre elas câncer, doenças 
respiratórias e cardiovasculares, que resultam em mais de 7 milhões de mortes 
anualmente. Apesar da redução da incidência nos últimos anos, o tabagismo continua 
sendo um grave problema de saúde pública, gerando uma carga econômica e social no 
país devido ao grau de incapacidade geradas pelas complicações (BRASIL, 2018; 
PORTES et.al, 2018). 

A dependência à nicotina é um processo complexo que acarreta na dependência 
física e psicológica do usuário. Esta leva a sensação ilusória de bem-estar ou prazer 
imediato, também funciona como suporte diante de diversos conflitos cotidianos, 
produzindo ansiedade e estresse quando não consumida periodicamente (BRASIL, 2018; 
BRASIL, 2014). 

Diante deste contexto, houve diversas ações e políticas brasileiras antitabaco no 
país, como a proibição do fumo em locais públicos, alerta sobre os malefícios do 
tabagismo nas embalagens de cigarros e a restrição da propaganda de produtos 
derivados do tabaco em mídias. Tais intervenções influenciaram positivamente na 
diminuição do vício e gastos desnecessários das instituições públicas e privadas de saúde 
no Brasil, além de se tornarem uma referência internacional no controle do tabagismo 
(PORTES et. al, 2018; BRASIL, 2018). 
          Todavia, as ações educativas e a promoção da saúde precisam ser contínuas, 
principalmente devido ao seu papel preventivo contra fatores determinantes ou 
condicionantes de doenças e agravos à saúde (PORTES et. al, 2018; BRASIL, 2019). 
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Atualmente, o Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA) é 
responsável pelo Programa Nacional de Controle do Tabagismo (PNCT) e pela 
articulação de uma Rede de Tratamento do Tabagismo no SUS. Estes tratamentos são 
disponíveis principalmente nas unidades básicas de saúde (UBS), onde é fornecido 
medicações quando necessárias (PORTES et. al, 2018). 

Considerando o cenário descrito, este estudo tem por objetivo descrever a 
experiência de uma equipe multiprofissional que desenvolve estratégias para redução de 
tabagistas, com sua consequente prevenção de complicações à saúde por meio de um 
Programa de Cessação de Tabagismo. 

 
2         MATERIAIS E MÉTODOS 
 

Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência de uma equipe 
multiprofissional, sobre um programa de cessação ao tabagismo, realizado em uma 
operadora de saúde em Londrina, Paraná. 

O programa consistiu em grupo operativo, pautado na escuta ativa da vivência dos 
participantes, sendo de caráter informativo, reflexivo e de suporte. A finalidade do grupo 
foi identificar os desafios e discutir as possibilidades da cessação do vício, buscando 
soluções individuais ou grupais que dificultavam a cessação do tabagismo e/ou adesão ao 
tratamento. O grupo foi formado por uma equipe de psicóloga, nutricionista, assistência 
social e enfermeira. 
           Permitiu-se participantes de ambos os sexos, desde que maiores de 18 anos, que 
verbalizaram a vontade de cessar o tabagismo e que aceitaram participar do grupo e 
realizar o tratamento. Os encontros ocorreram semanalmente por três meses sendo a 
fase inicial, com duração média de noventa minutos, após este tempo, iniciou-se o 
tratamento de manutenção, com reuniões mensais por mais nove meses. Os pacientes 
que não conseguiram abandonar o vício foram desligados da fase da manutenção. 

Na primeira consulta da fase inicial, a enfermeira detectou o estágio motivacional 
do paciente, avaliou o grau de dependência e também informou sobre o programa, seus 
benefícios, esclareceu dúvidas, e o custeio da medicação, na qual a operadora arcou com 
80% e o paciente com 20% do valor total. 

Foram utilizados os medicamentos vareniclina, cloridrato de bupropiona e adesivo 
transdérmico de nicotina, apenas nos pacientes que necessitavam, conforme avaliação e 
prescrição médica previamente realizada. Os medicamentos foram dispensados ao 
paciente em cada encontro, em quantidade exata para consumo até o próximo retorno e 
sendo observados os níveis de ansiedade, caso não comparecessem nas reuniões a falta 
deveria ser justificada e reagendada para entrega subsequente da medicação. 

Nas demais semanas da fase inicial, o paciente sempre realizava uma pré-consulta 
de enfermagem, antes do início da reunião onde foram verificados a estatura, pressão 
arterial, peso, circunferência abdominal, taxa de monóxido de carbono. Em caso de 
pacientes com diabetes, realizava-se um teste de glicemia capilar. 

O objetivo das reuniões da fase inicial foi elencar quais foram os motivos que 
levaram o paciente a iniciar o tabagismo, bem como as barreiras para a interrupção do 
ato, sempre promovendo o autoconhecimento. Buscava-se também detectar situações de 
riscos que poderiam resultar no vício, assim desenvolvendo estratégias de enfrentamento.  

Na fase de manutenção, o objetivo das reuniões foi evitar a recaída por meio do 
acompanhamento e retomada de uma rotina com ausência do cigarro. Em caso de faltas 
à reunião, a própria equipe entrava em contato com o paciente pelo telefone para 
acompanhamento. Após completarem as nove reuniões foi dado alta do tratamento. 

 
3         RESULTADOS E DISCUSSÕES 
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No decorrer do grupo os facilitadores utilizavam da entrevista motivacional como 
principal abordagem, a qual consistia em uma conversa colaborativa almejando o 
fortalecimento da motivação do cliente e seu comprometimento com a mudança. A 
escolha pela entrevista motivacional foi o resultado natural da procura por estratégias 
eficazes, que poderiam auxiliar na mudança de hábitos, reflexões sobre o hábito de 
fumar, bem como incentivar na adesão ao tratamento medicamentoso. 

Foi evidenciado que os participantes, ao iniciarem o tratamento relacionavam o 
cigarro com a produtividade profissional, identidade pessoal e até mesmo como um 
relacionamento de afeto para o fumante, tornando a cessação ainda mais difícil quando a 
necessidade decorria de questões de saúde e não de uma decisão de parar de 
fumar para melhorar a qualidade de vida. 

Observou-se que durante os encontros houve a empatia mediante a fala do outro, 
assim encorajando e transformando os obstáculos encontrados por meio de 
demonstrações de superações. Um tópico importante que também pôde ser explorado, 
foram os aspectos psicológicos, muitos participantes quando pensavam em parar de 
fumar apresentaram diversos sentimentos, como a solidão, medo, angústias situações de 
estresse e até mesmo de euforia no social, pois acreditavam que estavam se despedindo 
de um amigo.  

Durante os encontros observou-se uma boa relação entre a facilitadora e os 
participantes, gerando um vínculo profissional-cliente, evidenciando um ambiente 
harmonioso e de confiança, contribuindo para cessação do tabaco e possuindo uma 
relevância, pois promoveu um lugar onde se pode falar de temas que não são discutidos 
em outros espaços sociais. Sendo assim, permitiu-se identificar que muitos participantes 
conseguiram cessar o hábito de fumar, por meio da entrevista motivacional e tratamento 
medicamentoso também relataram a melhora da qualidade de vida, a melhora do 
relacionamento familiar. 

O Grupo de Tabagismo é uma ferramenta de intervenção eficaz para trabalhar 
aspectos como a saúde, relações interpessoais, entre outros, onde utiliza-se de escuta 
ativa da vivência dos participantes, orientações, explicações sobre a dependência, 
elucidação sobre fatores de risco pelo uso do tabaco, evidenciando a importância do 
trabalho realizado em grupo. Sendo um modelo que fortalece a vontade do indivíduo e 
sua aceitação para a mudança de hábito, que em suma, é o mais importante (BRASIL, 
2019). 

O desenvolvimento de atividades em grupo é considerado a melhor intervenção 
para auxiliar o indivíduo na cessação do tabaco e pode ser mais eficaz quando utilizada 
em conjunto com um fármaco. O estudo demonstra que o grupo pode oferecer um 
ambiente acolhedor, pois ocorre a empatia entre os participantes e propicia o 
compartilhamento das dificuldades vivenciadas, gerando apoio e incentivo de grande valia 
nesse processo. A utilização de técnicas da Terapia Comportamental e a Entrevista 
Motivacional auxiliam no processo e um estudo recente demonstrou este benefício 
(STEAD et. al, 2017; HARTMANN-BOYCE et. al, 2019).  

  Os indivíduos são uma mistura de sentimentos, emoções, percepções e tudo isso 
resulta no seu modo de agir e pensar em sociedade. Frequentemente, deparam-se com a 
necessidade de mudar algumas destas particularidades e encontram uma barreira para tal 
finalidade. A participação em grupos de apoio é uma estratégia para atingirem a mudança 
desejada, percebendo que não estão sozinhos. 
 
4         CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Este estudo evidencia que com aplicação da técnica da Entrevista Motivacional em 
grupo e auxilio na compra da medicação pode-se chegar a índices de cessação mais 
efetivos. Há que se concentrar os esforços na retenção do paciente e desenvolvimento de 
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processos empáticos e de autoajuda, uma vez que aqueles que permanecem no 
programa têm altos índices de cessação. 
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