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 Selling Smoking Cessation 

 

Muitos fumadores, em algum momento das 

suas vidas, sentem vontade em deixar de fumar. 

Tentam frequentemente a cessação ou, mesmo, a 

redução tabágicas, com pouco sucesso a longo 

prazo. Apesar de que o suporte profissional efetivo, 

combinando aconselhamento comportamental e 

farmacoterapia, aumente substancialmente as 

probabilidades de sucesso, a maioria das tentativas 

são feitas sem esse auxílio de terceiros. Somente 

cerca de metade dos fumadores reportam uso de 

qualquer tipo de apoio de cessação, sendo que, neste valor, se encontram contemplados 

outros métodos como o e-cigarro e a terapia de substituição de nicotina sem receita médica, 

que são os dois métodos mais comummente relatados (não se destacando o apoio 

profissional). 

Desde 1999, no Reino Unido, estabeleceu-se uma rede nacional de serviços 

financiados pelo governo para encorajar e dar suporte aos fumadores no que concerne à 

cessação tabágica, denominada de “Serviços de Cessação Tabágica” (SCT). Estes serviços 

fornecem suporte comportamental especializado contínuo (> 4 semanas) e acesso a 

medicamentos gratuitos ou subsidiados para parar de fumar. As intervenções por parte 

destes serviços são altamente custo-efetivas e eficazes no alcance de fumadores de 

comunidades desfavorecidas. No entanto, menos de 5% dos fumadores relata o uso dos SCT 

como método de cessação tabágica.  

 No estudo controlado randomizado Start2quit (Hazel Gilbert et al.), compreendendo 

18 SCT em Inglaterra (que englobam 99 clínicas gerais e 4383 fumadores, que foram 

seguidos por 6 meses), foram comparadas duas abordagens de divulgação destes serviços 

para incentivar a maior aceitação entre os fumadores: (1) uma carta de risco adaptada 
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individualmente com um convite para participar numa sessão experimental não obrigatória 

(grupo de intervenção) e (2) uma carta genérica que anunciava o Serviço de Cessação 

Tabágica local (grupo controlo). O comparecimento à 1ª sessão do curso dos SCT foi 

significativamente mais elevado no grupo de intervenção do que no grupo controlo (17,4% 

vs 9,0%, respetivamente; p <0,0001), bem como a prevalência pontual de abstinência nos 

últimos 7 dias aos seis meses (9,0% vs 5,6%, respetivamente; p <0·0001). Uma vez que o 

número de tentativas de cessação não se distinguiu entre os dois grupos, isso sugeriu que os 

aumentos das taxas de cessação (aqui avaliadas pela prevalência pontual, anteriormente 

mencionada) foram devidos ao facto de mais participantes terem integrado os SCT e daí a 

sua importância.  

Além disso, aproximadamente 10% dos fumadores do grupo de controlo 

participaram no programa dos SCT meramente como resultado da carta de referenciação 

genérica. Este achado revela o potencial de proactivamente alcançar grandes números de 

fumadores.  

A identificação proactiva e o envolvimento dos fumadores pelos profissionais de 

saúde é uma estratégia eficaz que pode ser mais efetiva do que métodos reativos que 

assentam no tratamento por autoiniciativa dos fumadores. Os estudos têm reportado 

benefícios em incorporar fumadores não motivados no tratamento, catalisando o processo 

de cessação. Por isso, a divulgação dos SCT deve ser estendida a todos os fumadores 

independentemente dos mesmos expressarem ou não um interesse imediato em cessar o 

consumo tabágico.  

 

Apresentação de diapositivos aqui 

 

Margarida Pinto da Rocha, Interna Ano Comum 
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