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1. INTRODUÇÃO

Aproximadamente um terço da população adulta mundial usa produtos derivados

do tabaco. Devido ao novo entendimento sobre o vício tabágico e ao surgimento de

novas  modalidades  terapêuticas,  as  possibilidades  de  sucesso  nas  tentativas  de

abandono do fumo aumentaram significativamente. A abordagem do fumante para

a cessação de fumar tem como eixo central, intervenções cognitivas e treinamento

de habilidades comportamentais, visando à cessação e à prevenção de recaída. Em

casos  específicos  pode  ser  utilizado  um  apoio  medicamentoso.  De  acordo  com

estudos científicos internacionais, um dos medicamentos atualmente considerados

é a Bupropiona, medicamento de 1ª linha associado ou não a terapia de reposição

de nicotina. A utilização desse medicamento deve sempre ser feita juntamente com

a abordagem cognitivo-comportamental, e nunca isoladamente. Os critérios para

utilização de farmacoterapia na cessação do tabagismo foram estabelecidos pelo

Consenso de Abordagem e Tratamento do Fumante publicada pelo Ministério da

Saúde/Instituto Nacional de Câncer (2001), que por sua vez baseou-se em estudos

de meta-análise da literatura mundial, sobre cessação do tabagismo. Seguindo a

orientação  do  Ministério  da  Saúde,  os  fumantes  que  poderão  se  beneficiar  da

utilização  do  apoio  medicamentoso,  serão  os  que,  além  de  participarem

(obrigatoriamente) da abordagem cognitivo-comportamental, apresentem um grau

elevado  de  dependência  à  nicotina.  Com  o  objetivo  de  elaborar  um  plano  de

tratamento,  o  paciente  deverá  passar  por  uma  consulta,  antes  de  iniciar  a

abordagem cognitivo-comportamental. Todo paciente que tiver indicação de uso de

qualquer  tipo  de  apoio  medicamentoso deverá  ser  acompanhado em consultas

individuais subsequentes, pelo profissional de saúde que o prescreveu.

2. DISPENSAÇÃO DE BUPROPIONA

A  dispensação  se  dará  na  UAF  Centro,  e  o  medicamento  será  dispensado  aos

pacientes  que  estiverem  sendo  atendidos  no  programa  de  tratamento  do

tabagismo,  participando  de  grupos  de  terapia  e  se  atenderem  aos  critérios

supracitados. 

3. GRUPOS ANTITABAGISMO NA SMS

O  ingresso  de  paciente  aos  grupos  de  terapia  antitabagismo  se  dá  através  de

qualquer Unidade Básica de Saúde e Serviços Especializados, e é regulado através

da Central de Agendamento, via CROSS. 
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