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RESUMO
A Consulta de Cessação Tabágica (CCT) do Centro de Saúde do Bom 
Jesus (Funchal) iniciou a sua actividade em Fevereiro de 2005 e 
foi a primeira iniciativa deste tipo na área dos cuidados de saúde 
primários da RAM. O programa de cessação tabágica oferecido pela 
equipa multidisciplinar da CCT é baseado num modelo de mudança 
comportamental estruturado em consultas de apoio intensivo.
Neste trabalho faz-se inicialmente uma abordagem descritiva do 
modelo da CCT e depois relata-se de modo sumário a experiência 
da consulta, caracterizando o conjunto de utentes que a frequentou 
desde Fevereiro de 2005 até 31 de Dezembro de 2008, nomeada-
mente quanto a aspectos demográficos, factores adicionais de risco 
cardiovascular, vigilância da saúde individual e terapêutica medica-
mentosa no tratamento da cessação tabágica.
Foram objecto de avaliação, os utentes que frequentaram a CCT no 
período atrás referido. A classificação das patologias que constituem 
factores de risco cardiovascular adicionais fez-se com base na 
Classificação Internacional de Cuidados Primários – 2ª Edição 
(ICPC-2).
Os resultados da CCT são essencialmente medidos com base no 
indicador taxa de abstinência.
Palavras-chave: Cessação Tabágica; Dependência do Tabaco; Malefí-
cios do tabaco; Perturbação Psicológica; Apoio Psicológico; Nutrição; 
Evolução Ponderal. 

RÉSUMÉ
La Consultation de Renoncement au Tabac (PRT) du Centre de Santé 
du Bom Jesus (Funchal) a commencé les activités en Février 2005; 
c’est la première initiative de ce type dans le domaine des soins de 
santé primaires de la RAM. Ce programme offert par l’équipe mul-
tidisciplinaire de la PRT est basé sur un modèle de changement de 
comportement, structuré en consultations de soutien intensif.
Ce travail commence par une approche descriptive du modèle PRT 
et ensuite on raconte, de façon resummée, l’expérience de consul-
tation, caractérisant l’ensemble d’utilisateurs qui ont participé au 

programme, de Février 2005 au 31 Décembre 2008, en particulier en 
termes de démographie, de facteurs extra de risque cardiovasculaire, 
de surveillance de la santé individuelle et de thérapeutique dans le 
traitement pour la désaccoutumance au tabac.
Nous avons évalué les utilisateurs qui ont fait la PRT dans cette 
période. La classification des maladies qui sont des facteurs de risque 
cardiovasculaires supplémentaires s’est inspirée de la Classification 
internationale des soins primaires – 2e édition (CIPC-2). 
Les résultats de la PRT sont essentiellement mesurés par un 
indicateur: le taux de l’abstinence.
Mots-clé: Désaccoutumance du Tabac; Dépendance au Tabac; Pro-
blèmes Causés par le Tabagisme; Détresse Psychologique; Soutien 
Psychologique; Nutrition; Prise de Poids. 

ABSTRACT
The Smoking Cessation Consultation (SCC) in Bom Jesus Health 
Center (Funchal) opened in February 2005 and it was the first ini-
tiative in the area of primary health care of the RAM. The smoking 
cessation program offered by the multidisciplinary team of SCC is 
based on a model of behavioural change with a structure of intensive 
support consultations.
This work begins with a descriptive approach to the SCC model and 
then we report briefly the experience of consultation, character-
izing the set of users that attended it from February 2005 until 31 
December 2008, particularly in terms of demographics, additional 
factors of cardiovascular risk, individual health monitoring and drug 
therapy in the smoking cessation treatment.
We assessed the users who attended the SCC in such a period. The 
classification of diseases which bring additional cardiovascular risk 
factors was made from the International Classification of Primary 
Care – 2nd edition (ICPC-2). The SCC results are essentially measured 
by the rate of abstinence indicator.
Key Words: Smoking Cessation; Tobacco dependence; Harm Caused 
by Smoking; Psychological Distress; Psychological Support; Nutrition; 
Weight Gain.
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1 – CONTEXTUALIZAÇÃO

O consumo de tabaco é a principal causa evitável de 
morbilidade e mortalidade. Segundo os dados do World 
Health Report (2002), o consumo de tabaco é a principal 
causa isolada de peso da doença (12,2%). As principais 
causas de morte – doenças cardiovasculares, respira-
tórias e oncológicas – estão fortemente relacionadas 
com o hábito de fumar.
“A epidemia do tabaco mata anualmente 5,4 milhões de 
pessoas de cancro do pulmão, doenças do coração e 
outras doenças”. As pessoas dependentes de nicotina 
são vítimas da epidemia do tabaco. Três em cada quatro 
fumadores conscientes dos perigos do tabaco querem 
libertar-se da dependência. Tal como as pessoas 
dependentes de qualquer droga aditiva, a maioria dos 
fumadores tem dificuldade em superar a dependência 
sem uma ajuda especializada.
“Para muitos utilizadores, o tabaco resulta em verda-
deira dependência, comparável à dependência causada 
por opiáceos, anfetaminas e cocaína e, como no caso 
destas drogas, apresenta muitas das características de 
doença crónica”. Por isso, “reconhecer a cronicidade 
da dependência do tabaco permite uma aproximação 
mais correcta do tratamento, levando a valorizar a 
necessidade de cuidado continuado e a dar importância 
ao aconselhamento activo”.
Sendo as intervenções para a cessação tabágica reco-
nhecidas como de elevado rácio custo-efectividade, 
a oferta de serviços de desabituação tabágica nos 
cuidados primários (e não só) tem vindo a crescer nos 
últimos anos, no país, embora esteja ainda muito longe 
de satisfazer a procura. 
A criação, em Fevereiro de 2005, da Consulta de 
Cessação Tabágica do Centro de Saúde do Bom Jesus, 
em alinhamento com as metas do Plano Regional de 
Saúde 2004-2010, uma iniciativa pioneira, visou desde 
logo oferecer uma ajuda especializada aos fumadores 
que, em número cada vez mais crescente, procuravam 
apoio para parar o consumo de tabaco. O contexto de 
então era a existência de uma consulta de desabituação 
tabágica no Hospital Central do Funchal, da responsa-
bilidade do Serviço de Pneumologia, mas na área dos 
cuidados de saúde primários não estava disponível 
nenhuma oferta deste tipo de cuidados (Nunes, 2002).

Acumulando já uma experiência de mais de 4 anos a 
CCT é, tal como desde a sua criação, assegurada por 
uma equipa multidisciplinar, constituída por uma médica 
de medicina geral e familiar responsável pela consulta 
(a cessação tabágica deve fazer parte do trabalho do 
médico de família), uma psicóloga e uma nutricionista, 
todas a tempo parcial, e por uma enfermeira e uma 
administrativa, ambas a tempo inteiro.

2 – OBJECTIVOS

Este trabalho tem os seguintes objectivos: primeiro, 
descrever o modelo da Consulta de Cessação 
Tabágica do Centro de Saúde do Bom Jesus (Funchal), 
nomeadamente o papel de cada um dos elementos da 
equipa, a sua marca de “apoio intensivo” e a experiência 
na abordagem da terapêutica farmacológica; segundo, 
caracterizar sumariamente o conjunto de utentes que 
frequentou a Consulta no período de Fevereiro de 
2005 a 31 de Dezembro de 2008; terceiro, apresentar 
os resultados principais na área da nutrição e da 
abstinência do consumo de tabaco.

3 – METODOLOGIA

Foram avaliados os utentes que frequentaram a Consulta 
de Cessação Tabágica de Fevereiro de 2005 a 31 de 
Dezembro de 2008. A classificação das patologias que 
constituem factores adicionais de risco cardiovascular 
foi feita com base na Classificação Internacional de 
Cuidados Primários – 2ª Edição (ICPC-2). Os dados que 
suportam a análise efectuada foram recolhidos a partir 
do sistema de informação informatizado (processo 
clínico electrónico) da área dos cuidados de saúde 
primários do Serviço de Saúde da Região Autónoma 
da Madeira, E.P.E., a instituição em que se integra o 
Centro de Saúde do Bom Jesus, sendo posteriormente 
tratados em folha de cálculo excel.

4 – O MODELO DA CCT

O programa de cessação tabágica oferecido pela CCT 
é baseado num modelo de mudança comportamental 
estruturado em consultas de apoio intensivo, essencial-
mente de medicina e de enfermagem, mas também de 
nutrição, às quais se associa sempre que necessário a 
consulta de psicologia clínica. A CTT beneficia ainda do 
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apoio de uma assistente social, que actua sempre que 
algum utente necessite da sua intervenção.

4.1 – Acesso
A CCT admite utentes referenciados pelos médicos de 
família, por médicos hospitalares, por inscrição directa 
voluntária (isto é, sem qualquer referência médica), e 
ainda por proposta de utentes que já se encontram em 
programa e abstinentes.  
A lista de utentes em espera para a Consulta é gerida 
pela enfermeira, estando estabelecidas as seguintes 
prioridades no acesso:

• Fumadores com patologias relacionadas com o 
tabaco, em particular a DPOC.
• Fumadores com cardiopatia isquémica, arritmias 
cardíacas, ou hipertensão arterial não controladas.
• Fumadoras grávidas ou em período de amamenta-
ção e mulheres em planeamento familiar que não res-
pondam a abordagens do tipo “intervenção breve”.
• Fumadores que convivem com o utente no 
trabalho e/ou no domicílio/família. 

Neste último caso, o objectivo é criar grupos informais 
de auto-ajuda que promovem o sucesso da cessação 
tabágica.

4.2 – Critério de Não Inclusão Temporária
Utentes que apresentem outros comportamentos 
adictivos (álcool e drogas ilícitas), bem como patologia 
psiquiátrica não compensada. Para poderem entrar em 
programa de cessação tabágica estes utentes têm de 
superar primeiro os respectivos handicaps. Nalguns 
casos, a ajuda é proporcionada pela própria equipa da 
CCT (e.g., no caso de consumo de álcool).

4.3 – A Equipa
4.3.1 – Papel da Assistente Técnica
O primeiro contacto do utente com a CCT é feito pela 
assistente técnica, que apoia a equipa. As suas tarefas 
são essencialmente as seguintes:

• Prestar informações de tipo administrativo sobre a 
Consulta, tanto presencialmente, como por telefone.
• Efectuar a inscrição do utente na CCT.
• Validar as credenciais para a marcação de exames 
(MCDT) e o receituário.

• Marcar as consultas (primeiras e subsequentes), a 
partir da indicação que recebe de outros elementos 
da equipa. O agendamento das consultas é feito 
compatibilizando o horário de atendimento dos 
técnicos com a disponibilidade do utente, de modo 
a que ele se desloque o menor número de vezes 
possível ao Centro de Saúde e não perca tempo em 
compassos de espera entre consultas.
• Marcar as consultas hospitalares sempre que 
o utente for referenciado para alguma dessas 
consultas (e.g., ORL, Cardiologia, Pneumologia e 
Psiquiatria).

4.3.2 – Papel da Enfermeira
Compete à enfermeira realizar o primeiro contacto 
clínico com o utente que procura ajuda para deixar de 
fumar. Esta primeira consulta dura cerca de uma hora. 
Nela visa-se sobretudo:

• Avaliar a motivação e o grau de dependência, 
através da aplicação dos testes de Richmond e de 
Fagerstrom.
• Avaliar os apoios sociais e familiares.
• Recolher a história tabágica: número de cigarros/
dia, anos de consumo e recaídas.
• Avaliar os hábitos e outros comportamentos adic-
tivos.
• Informar sobre os malefícios do tabaco e benefícios 
da cessação.
• Medir o nível de monóxido de carbono.
• Avaliar peso, altura, tensão arterial e glicemia, 
quando indicado.
• Aplicar o teste de alcoolemia no caso de surgirem 
dúvidas sobre a existência de consumo de álcool.
Iniciado o programa de cessação tabágica, nas con-
sultas de enfermagem subsequentes realizam-se 
as seguintes acções/procedimentos:
• Avaliação do peso e da pressão arterial.
• Avaliação dos sintomas de abstinência.
• Doseamento do monóxido de carbono no ar expi-
rado, não só para confirmar o cumprimento da ces-
sação tabágica, mas também para motivar o utente 
a manter-se abstinente.
• Elogio da abstinência.
• Prevenção das recaídas – Identificação preventiva 
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das situações que podem desencadear o desejo de 
fumar e ensino de competências para lidar com 
esse desejo.
• Esclarecimento de dúvidas.

4.3.3 – Papel do Médico
É ao médico que compete efectuar o segundo contacto 
clínico com o utente (o primeiro é efectuado pela 
enfermeira da equipa). Nesta primeira consulta médica 
visa-se essencialmente:

• Avaliar clinicamente o fumador.
• Discutir e avaliar os resultados dos inquéritos de 
dependência e motivação, e o perfil do fumador.
• Avaliar os dados antropométricos e o nível de 
monóxido de carbono.
• Avaliar outros factores de risco cardiovascular, 
patologia prévia e terapêutica farmacológica.
• Estabelecer um plano de actuação: discussão do 
plano terapêutico, intervenção comportamental com 
enfoque na adopção de estilos de vida saudáveis, 
eventual prescrição de exames e terapêutica far-
macológica.
• Fazer eventual referência para a consulta da 
psicóloga clínica da equipa.
• Estabelecer acordo quanto ao dia D (primeiro 
dia sem fumar). A decisão de marcação do dia D 
depende da terapêutica escolhida e da negociação 
entre médico e doente. Note-se que o médico deve 
ser muito proactivo no estabelecimento do dia D 
para evitar adiamentos crónicos.

Nas consultas médicas subsequentes realizam-se as 
seguintes acções/procedimentos:

• Avaliação dos efeitos secundários dos medica-
mentos.
• Identificação de eventuais sintomas de privação 
(ansiedade, insónias, etc.), que podem surgir após a 
cessação tabágica.
• Ajustamento e/ou prescrição de terapêutica far-
macológica.
• Avaliação de eventuais exames complementares 
efectuados. 
• Elogio da abstinência.

• Agir no sentido da prevenção das recaídas: identi-
ficação preventiva das situações que podem desen-
cadear o desejo de fumar e ensino de competências 
para lidar com esse desejo.
• Reforço da motivação para a adopção de estilos 
de vida saudáveis.
• Esclarecimento dúvidas.

4.3.4 – Papel do Nutricionista
Todos os utentes são referenciados para a consulta de 
nutrição. Na primeira consulta, que tem lugar imediata-
mente após a realização das primeiras consultas médi-
ca e de enfermagem, é recolhida diversa informação 
clínica, registando-se os seguintes dados:

• Dados pessoais: dados sociodemográficos, avalia-
ção sumária da actividade física.
• Dados clínicos: antecedentes familiares e pessoais 
de doença, dados analíticos.
• História alimentar: avaliação da ingestão alimentar 
reportada às 24 horas anteriores, hábitos alimenta-
res, horários, locais e composição das refeições e 
métodos de confecção mais utilizados.
• Informações adicionais: função gastrointestinal, 
intolerâncias e alergias alimentares, alimentos pre-
feridos, frequência de consumo de alguns alimentos 
tais como doces, sumos/refrigerantes e bebidas 
alcoólicas, e hábitos tabágicos.
• Dados antropométricos: peso máximo atingido, 
peso habitual, peso anterior ao início da cessação 
tabágica e peso desejado. Avalia-se o peso, a esta-
tura e o índice de massa corporal (IMC). 
O peso de referência nos adultos é calculado atra-
vés da média das fórmulas de Butheau e col. e da 
Metropolitan Life Insurance Company e as neces-
sidades energéticas segundo Owen e col..
• Avaliação da composição corporal. Procede-se 
à avaliação da composição corporal dos doentes 
através de impedância bioeléctrica (BIA), com uma 
balança Tanita TBF – 300.
• Cálculo das necessidades – De acordo com as 
informações colhidas, procede-se ao cálculo das 
necessidades energéticas e institui-se a terapêutica 
nutricional adequada. Tendo em conta as neces-
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sidades e os hábitos de vida do doente, é elaborado 
um plano alimentar estruturado e personalizado. 
Neste plano estão indicados o tipo de alimentos e 
respectivos equivalentes, as quantidades e horários 
das refeições. Também são indicados os alimentos 
a evitar consoante as diferentes patologias. 

Nas consultas de nutrição subsequentes procede-se 
à avaliação ponderal e da composição corporal, e 
analisa-se o cumprimento da prescrição efectuada 
anteriormente, bem como as eventuais dificuldades 
encontradas. 
Nestas consultas também se colhem dados clínicos e 
analíticos relevantes e estimula-se o utente a prosseguir 
com o tratamento. Sempre que necessário reformula-
-se ou ajusta-se a terapêutica nutricional instituída.

4.3.5 – Papel do Psicólogo Clínico
Sabemos hoje que determinados aspectos emocionais, 
criados pelas relações do indivíduo com o seu íntimo 
e os processos psíquicos a eles associados, estão na 
base da formação de personalidades que tendem a 
desenvolver com maior facilidade comportamentos de 
dependência como o tabagismo.
No modelo aplicado na CCT do Centro de Saúde do 
Bom Jesus, a intervenção psicológica procura actuar 
no alívio dos estados emocionais desagradáveis e nas 
situações de crise pessoal geradoras de sofrimento 
psicológico.
São referenciados para a Consulta de Psicologia os 
utentes que, aquando da sua admissão na CCT, ou no 
decurso do processo de desabituação, são sinalizados 
por apresentarem sinais/sintomas indiciadores de per-
turbação psicológica/emocional; ou seja, os utentes que 
apresentam um sofrimento emocional particularmente 
severo ou longo, que interfere com a sua capacidade 
de funcionamento diário: tristeza; sofrimento profundo; 
mal-estar ou ansiedade de forma persistente; padrões 
de comportamento insatisfatórios ou mesmo autodes-
trutivos; baixa auto-estima/insegurança; défices nos 
mecanismos de coping (dificuldades em lidar com situ-
ações de luto, separação conjugal, disfunção familiar, 
doença emergente ou crónica, etc.). Podem ainda ser 

referenciados para a Consulta de Psicologia utentes 
com dependência de álcool e de drogas, entre outros.
Uma vez encaminhados para a Consulta de Psicologia, 
os utentes são observados numa primeira consulta, na 
qual é feito o levantamento dos dados anamnésicos, da 
história pregressa e das circunstâncias de vida actuais 
do indivíduo. 
Nesta primeira consulta pretende-se contextualizar o 
dito “sintoma”, para uma avaliação primária dos factores 
que desencadearam o sofrimento psicológico de que 
o indivíduo se queixa. Este primeiro encontro serve 
também para criar um ambiente seguro e de aceitação 
que favorece o futuro acompanhamento psicológico.
É igualmente neste primeiro contacto que é estabelecido 
o plano terapêutico, em que se acorda com o utente 
a periodicidade da intervenção e alguns dos seus 
objectivos. 
Nas consultas seguintes é utilizado o método de 
intervenção eleito, salvaguardando as adaptações que 
forem sendo necessárias ao longo do tratamento. 
As consultas de seguimento servem também para, no 
caso de ser necessário, com o objectivo de clarificar 
alguma questão ao nível do diagnóstico diferencial e 
para uma adequação do plano terapêutico, efectuar 
uma avaliação psicológica formal. Esta consiste na 
aplicação de testes de psicodiagnóstico, que vão per-
mitir recolher informação acerca do funcionamento 
psicológico do indivíduo.

4.4 – Periodicidade das Consultas
No 1.º mês de tratamento, as consultas médicas e de 
enfermagem são semanais. Durante o 2.º e 3.º mês, as 
consultas médicas e de enfermagem são quinzenais. Do 
4.º mês e até aos doze meses, as consultas médicas e 
de enfermagem têm periodicidade mensal. Concluído o 
primeiro ano, as consultas médicas e de enfermagem 
passam a ter periodicidade trimestral.
As consultas de nutrição têm uma periodicidade men-
sal no primeiro semestre, passando a ter um carácter 
trimestral até ao final do segundo semestre. Findo o 
primeiro ano, os utentes são seguidos semestralmente. 
Contudo, esta periodicidade poderá ser alterada con-
soante os objectivos terapêuticos.
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As consultas de psicologia clínica têm periodicidade 
variável, em função do grau de sofrimento e do nível 
de equilíbrio funcional manifestado pelo indivíduo. As 
sessões têm uma periodicidade semanal em indivíduos 
que se apresentam em fase de sofrimento psicológico 
agudo, ou de grave desequilíbrio funcional. Uma vez 
ultrapassado este estádio, as consultas passam a ser 
quinzenais e a médio/longo prazo, mensais. Este agen-
damento é sempre determinado pela avaliação sistemá-
tica da evolução do quadro clínico apresentado.

4.5 – Apoio Intensivo
O apoio intensivo é assegurado antes de mais pela 
densa oferta de consultas médicas, de enfermagem, de 
nutrição e de psicologia (nos casos com indicação para 
psicoterapia), no primeiro ano de tratamento. 
Entre a primeira consulta médica e o dia D são feitos 
contactos telefónicos para reforçar a motivação e o 
compromisso assumido por parte do utente. Por outro 
lado, depois do dia D, e no decurso das duas primeiras 
semanas, são feitos contactos telefónicos quase diários 
(depende do perfil do utente), bidireccionais, para 
aumentar o nível de confiança, resolver precocemente 
algumas dificuldades que estejam a surgir e reforçar a 
motivação.
No caso do utente faltar à consulta sem justificação é 
feito contacto telefónico, averiguado o motivo da falta, 
e agendada nova consulta.
A enfermeira está sempre disponível para receber 
contactos telefónicos dos utentes, mesmo após o 
horário laboral, de modo a disponibilizar uma “linha de 
apoio” para a resolução de todas as dificuldades ou 
dúvidas que possam surgir, independentemente da fase 
de tratamento em que o utente se encontra.
Como forma de premiar e estimular a cessação tabágica 
são entregues diplomas de abstinência continuada aos 
3 e aos 6 meses, ao 1º ano e aos 2 e 3 anos!

4.6 – Recaídas
Se acaso o utente recomeçar o consumo de tabaco 
é feita nova avaliação da motivação e o processo de 
tratamento pode reiniciar-se. Mas se o utente decidir 
continuar a consumir, a ligação à CCT é interrompida. 

Contudo, ele fica com a porta sempre aberta para 
quando quiser voltar.

4.7 – Terapêutica Farmacológica
Havendo indicação para terapêutica farmacológica, é 
tida em conta a decisão do doente na marcação do 
dia D e a sua capacidade económica na escolha da 
terapêutica mais apropriada. Nos casos de cessação 
imediata são utilizados os substitutos de nicotina. Nas 
situações de redução progressiva do consumo é pres-
crita a bupropiona ou a vareniclina. Na generalidade, a 
abordagem terapêutica é feita em conformidade com as 
recomendações técnicas do Programa-tipo de Actuação 
em Cessação Tabágica da Direcção Geral da Saúde.

5 – RESULTADOS/DISCUSSÃO

5.1 – Aspectos Demográficos 
No período em análise (Fevereiro de 2005 a 31 de 
Dezembro de 2008), a CCT foi frequentada por 869 
utentes, sendo 51% do sexo masculino e 49% do sexo 
feminino, havendo portanto uma distribuição mais ou 
menos equivalente entre os dois sexos. A maioria, 671 
(77,2%), está entre os 30 e os 59 anos. Relativamente 
ao estado civil, 56% do total de utentes são casados, 
31% são solteiros e 10% são divorciados. Quanto à 
sua condição face ao trabalho, 73% são trabalhadores 
em situação activa, 8% são “não activos” e 5% são 
estudantes. Destaque-se ainda, quanto à formação 
académica, os seguintes grupos: 21% têm apenas 4 
anos de escolaridade, 15% seis anos, 14% nove anos, 
outros 14% têm doze anos de escolaridade e 10% são 
licenciados. Ou seja, 50% dos utentes têm apenas 9 
anos de escolaridade ou menos.

5.2 – Adesão ao Programa de Cessação Tabágica
Do total de 869 utentes que frequentaram a CCT, 653 
(75,1%) iniciaram programa de cessação tabágica (CT), 
mas 216 (24,9%) não o fizeram. Dos que não iniciaram o 
programa, 172 (79,6%) invocaram não ter disponibilidade 
financeira para suportar os custos da terapêutica 
medicamentosa. Dos restantes 44 (20,4%), 28 eram 
dependentes do consumo de álcool, 6 consumiam 
drogas e 10 tinham patologia mental não compensada. 
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5.3 – Factores de Risco Cardiovascular
Dos 869 utentes da CCT, 385 (44%) apresentam outros 
factores de risco cardiovascular cumulativamente 
com a dependência do tabaco. O mais comum é o 
T93 (Alterações do metabolismo dos lípidos), com 
77,4%, e o menos comum é o T90 (Diabetes não 
insulinodependente), com 17,1% (66 casos).
Por outro lado, a análise da presença concomitante 
de factores de risco cardiovascular adicionais mostra 
que 247 utentes (64,2%) têm apenas um factor de 
risco adicional e que 138 utentes (35,8%) apresentam 
simultaneamente dois ou mais factores de risco.

5.4 – Utentes com Abuso Crónico de Álcool
No período em análise, a CCT foi frequentada por 81 
utentes (9,3% do total de 869) com o problema de 
abuso crónico de álcool. A maioria (86,4%) são do sexo 
masculino e apenas 11 (13,6%) são do sexo feminino. 
Alguns destes utentes (os que manifestaram vontade 
em fazê-lo) foram previamente tratados do problema 
do consumo de álcool pela equipa da Consulta e só 
depois (mínimo de 6 meses sem consumo) é que os 
que pararam o consumo de álcool foram admitidos a 
tratamento de CT.
Dos já referidos 81 utentes, 28 recusaram fazer 
tratamento para cessação do consumo de álcool e, 
portanto, não chegaram a iniciar o programa de CT. Por 
outro lado, no termo do período em análise, 14 utentes 
estavam abstinentes de álcool, mas consumindo tabaco; 
10 encontravam-se a consumir álcool e tabaco mas, e 

isso é de valorizar, 29 (35,8%) utentes do conjunto de 
81 estavam abstinentes de álcool e tabaco.

5.5 – Utentes da CCT e Vigilância de Saúde
Dos 869 utentes que frequentaram a CCT no período 
em análise, 2,5% não estavam inscritos em nenhum 
Centro de Saúde, 42,2% tinham médico de família, mas 
55,2% (480) não tinha acesso a médico de família e 
por isso estavam inscritos na denominada “consulta de 
recurso”. Note-se, contudo, que apenas 11,3% dos uten-
tes inscritos na “consulta de recurso” a frequentaram 
pelo menos uma vez no período.
Por outro lado, analisando a frequência do médico de 
família por parte dos utentes inscritos em médico de 
família, constatou-se que 35,4% não o frequentaram 
uma única vez no período objecto de análise, e que 
apenas 40,4% o frequentaram quatro ou mais vezes 
nesse período. 
Por isso, os utentes sem acesso a médico de família ou 
com rara frequência daquele foram objecto de avaliação 
do seu estado de saúde (nomeadamente pela prescrição 
de exames complementares de diagnóstico) e de 
acções de prevenção como a actualização da vacinação. 
Por outro lado, sempre que necessário, o utente 
foi referenciado para outras especialidades médicas. 
Relativamente aos utentes inscritos em médico de 
família, mas com baixa ou rara frequência, sublinhou-se 
sempre as vantagens e ganhos em saúde que adviram 
de uma frequência regular do seu médico.

GRÁFICO 1 – Utentes com outros factores de risco cardiovascular n = 385.
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GRÁFICO 2 – Utentes e situação face ao Centro de Saúde n = 869.
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5.6 – Terapêutica Farmacológia
Dos 653 utentes que iniciaram programa de CT, 114 
(17,5%) fizeram-no sem a ajuda de qualquer terapêutica 
farmacológica, embora obviamente com o apoio 
intensivo da equipa da Consulta. Dos 539 utentes que 
fizeram terapêutica farmacológica, 364 (67,5%) fizeram 
terapia de substituição com nicotina, 28,2% foram 
tratados com vareniclina e 4,3% com bupropion.

5.7 – Cessação Tabágica e Nutrição
Apesar de a todos os utentes ser proposto a frequência 
da Consulta de Nutrição, nem todos a aceitam. No 
entanto, é sempre feito um trabalho de valorização desta 
consulta e dos benefícios que ela pode proporcionar.
Verificou-se que dos 337 utentes que beneficiaram do 
acompanhamento da Nutricionista 32,9% diminuíram 
de peso, 4,8% mantiveram o peso e 62,3% aumentaram 
de peso. 
Nos utentes que diminuíram de peso a maioria tinha 
um plano alimentar estruturado e individualizado. Estes 
dados permitem-nos descobrir com agrado que a ces-
sação tabágica não é sinónimo de aumento de peso. 
No entanto, como existe uma predisposição para esse 
aumento, o apoio da Nutrição é de extrema importância 
para o controle do peso, principalmente através da 
implementação de planos alimentares estruturados e 
individualizados.

5.8 – Cessação Tabágica e Abstinência
Não é tecnicamente correcto comparar taxas de absti-

nência obtidas em consultas de cessação tabágica com 
modelos de prática diferentes. Segundo a literatura, as 
taxas de abstinência a longo prazo (1 ano) variam entre 
18 e 35%. No entanto, estas diferenças de taxas escon-
dem seguramente, no mínimo, uma combinação dife-
rente de recursos técnicos, tanto a nível da intervenção 
e do apoio, como do arsenal terapêutico utilizado.
A taxa de abstinência a um ano verificada na CCT do 
Centro de Saúde do Bom Jesus é de 43%, não se 
registando grandes diferenças na abstinência a 2 e a 
3 anos, cujos valores são até ligeiramente superiores. 
Comparativamente com outros valores, esta é obvia-
mente uma taxa muito satisfatória. Mas ela é segura-
mente o resultado do modelo da consulta e do forte 
investimento que é feito em cada utente.
Note-se que a verificação da situação de abstinência 
foi sempre confirmada através da realização do teste 
de monóxido de carbono no decurso das consultas de 
enfermagem que os utentes vão frequentando, pois 
para a CCT não é suficiente que afirmem estar sem 
consumos. Quando não foi possível realizar o teste 
considerou-se, para efeitos estatísticos, que o utente 
estava a consumir tabaco.

6 – CONCLUSÃO

A Consulta de Cessação Tabágica criada no Centro 
de Saúde do Bom Jesus em Fevereiro de 2005, por 
iniciativa da médica de família co-autora do presente 
artigo, e que ainda hoje se mantém como responsável 
da Consulta, veio oferecer ajuda especializada aos 
fumadores que, em número cada vez mais maior, 
procuravam ajuda para deixar de fumar.
A estruturação da CCT, tendo por base um modelo de 
mudança comportamental suportado em consultas de 
apoio intensivo e uma equipa multidisciplinar constituída 
por uma médica de medicina geral e familiar, uma 
enfermeira, uma nutricionista e uma psicóloga clínica 
(equipa que beneficia ainda do apoio de uma assistente 
social), revelou-se uma opção adequada.
Quatro anos depois, tendo sido frequentada por um 
total de 869 utentes oriundos de diversos concelhos da 
RAM, os resultados obtidos ao longo do período objecto 
de análise justificam a aposta feita pela equipa de saúde 

GRÁFICO 3 – Programa de CT n = 653.
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e entusiasmam-na a continuar a ajudar fumadores que 
pretendem superar a dependência do tabaco.

CONTACTO:
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Chefe de serviço de medicina geral e familiar, Centro de 
Saúde do Bom Jesus, Serviço de Saúde da Região Autónoma 
da Madeira, E.P.E.
Rua Tenente-coronel Sarmento, 17, 2H
9000-020 Funchal
Tel. 963546738
E-mail: lindapalves@hotmail.com

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Chan, Margaret, WHO Report On The Global Tobacco Epidemic, 2008, 
pág. 29.

Ministério da Saúde, IQS, Tratamento do Uso e Dependência do Tabaco, 
Normas de Orientação Clínica, IQS, 2002.

Nunes, E., Consumo de Tabaco – Estratégias de Prevenção e Controlo, 
Cadernos, DGS, nº 1, 2002.

Rebelo, L., O Médico de Família e a Dependência Tabágica. Uma 
Oportunidade de Ouro para Intervir na Qualidade de Vida do Paciente. 
Rev. Port. Clínica Geral, 2004; 20: 75-84.

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA

Chan, Margaret, Director-General do World Health Organization, WHO 
Report On The Global Tobacco Epidemic, 2008

Classificação Internacional de Cuidados Primários – 2ªEd (ICPC-2), 
http://www.apmcg.pt/files/54/documentos/20070601151622125029.
pdf; acedido em 24/06/2009.

Direcção Geral de Saúde, Programa-tipo de Actuação em Cessação 
Tabágica, Circular Normativa n.º 26, de 28.12.2007.

Ferreira, G., Nutrição Humana, Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 
1994.

Heatherton T. F., Kozlowski L. T., Frecker R. C., Fagerstrom K.O.. “The 
Fagerstrom test for nicotine dependence: a revision of the Fagerstrom 
Tolerance Questionnaire”. Br. J. Addict 1991; 86: 1119-1127.

Metropolitan Life Insurance Company. “New weight Standars for men 
and women”. Stat Bull 1959; 140:1-4.

Ministério da Saúde, Plano Nacional de Saúde 2004-2010, Orientações 
Estratégicas, Volume II, Lisboa, 2004, pág. 101.

Owen, O. E., Holup, J. I., D’Alessio, Craig, E. S., Polansky, M, Smalley, 
K. J. et al. “A reappraisal of caloric requirements in healthy men”. Am 
J Clínica Nutr. 1987; 46: 875-885.

Rebelo, L., “Consulta de Cessação Tabágica – Uma Proposta para a 
Medicina Geral e Familiar”. Rev. Port. Clínica Geral, 2004; 20: 87-98.

Rebelo, L., “Consulta de Cessação Tabágica no Centro de Saúde 
de Alvalade. Os Primeiros 184 Pacientes Fumadores. Avaliação de 
Resultados”. Rev. Port. Clin. Geral, 2008; 24: 13-20.

Richmond, R. I., Kehoe, L. A., Webster, I. W. “Multivariate models for 
predicting abstention following intervention to stop smking by general 
practioners”. Addicton 1993; 88: 1127-1135.

Secretaria Regional de Assuntos Sociais, Direcção Regional de 
Planeamento e Saúde Pública, Plano Regional de Saúde 2004-2010, 
Funchal, 2004, 22-23.




