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Introdução: O tabagismo é um dos principais problemas de saúde pública e, se caracteriza 

como uma doença crônica neurocomportamental causada pela dependência da nicotina. Por 

conta disso, é considerado fator de risco para ocorrência de doenças crônicas não 

transmissíveis e da alta mortalidade. O Brasil oferece pelo Sistema Único de Saúde (SUS) 

mediante um programa coordenado pelo Instituto Nacional do Câncer (INCA) o tratamento da 

dependência do fumo. Dessa forma, esse serviço é ofertado na rede de atenção primária do 

SUS através das portarias Ministeriais GM/MS 1.035, de maio de 2004, e SAS/MS 442, de 

agosto de 2004, aprovando o Plano de Implantação da Abordagem e Tratamento do 

Tabagismo no SUS e Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas – Dependência à Nicotina. 

No estado do Pará o Centro de Referência em Abordagem e Tratamento ao Fumante 

(CRATF), vinculado à Secretaria de Estado de Saúde Pública (SESPA) foi implantado há 16 

anos e, é pioneiro no atendimento a população tabagista no município de Belém – PA. Dessa 

forma, o programa envolve a participação de diversos profissionais da saúde nas equipes 

responsáveis pelo tratamento e consiste na avaliação inicial, com uso de questionário 

padronizado sobre história tabágica, presença de comorbidades, grau de dependência de 

nicotina (teste de Fagerstrom) e estágio motivacional para definição do plano terapêutico. 

Após o usuário é encaminhado para grupos de terapia cognitivo comportamental que possuem 

quatro sessões terapêuticas semanais durante o primeiro mês de tratamento. Vale ressaltar que 

as sessões são elaboradas a partir de um manual padronizado pelo Ministério da Saúde (MS). 

Assim, caso o usuário apresente elevado grau de dependência é fornecido gratuitamente o 

apoio medicamentoso uma vez que o CRATF recebe adesivos de nicotina de 7, 14 e 21mg e 

bupropiona de 150mg para prosseguimento do tratamento. Objetivos: Analisar os indicadores 

de efetividade do tratamento oferecido pelo CRATF no município de Belém – Pará entre o 

período de maio de 2018 a abril de 2019. Métodos: Estudo retrospectivo, quantitativo e 

descritivo, aprovado pelo parecer nº 3356322 do Comitê de Ética em Pesquisa. Os dados 

foram obtidos a partir das planilhas padronizadas pelo INCA para acompanhamento por 

município, disponibilizadas pela coordenação estadual do programa. Os dados fornecidos 

apontam informações de três momentos de acompanhamento: quantidade de usuários que 

passaram pela avaliação inicial; quantidade de usuários que compareceram à primeira sessão; 

quantidade de usuários que compareceram à quarta sessão e, quantos já estavam sem fumar na 

quarta sessão. Resultados e Discussão: Durante o período em que o estudo foi realizado 472 

usuários se inscreveram para iniciar o tratamento no CRATF/Belém – PA, sendo identificado 

a predominância do gênero masculino 53,6% (253) com variação de idade entre 19 e 59 anos. 

Dessa forma, o quadro da prevalência do tabagismo quando analisado gênero e idade da 

população estudada é muito variável, porém os estudos indicam a tendência decrescente no 

tempo em todas as faixas etárias da população brasileira, reforçando a tendência observada 

mundialmente de que as maiores prevalências de tabagismo ocorrem entre as pessoas mais 



 

 

 

Anais do VIII Congresso de Educação em Saúde da Amazônia (COESA), Universidade Federal do Pará – 

09 a 12 de dezembro de 2019. ISSN 2359-084X. 

 

jovens. Além disso, dos 472 inscritos 72,8% (344) realizaram a avaliação clínica 

inicial/acolhimento, no entanto, somente 57,8% (273) compareceram a primeira sessão e 

39,8% (188) compareceram a quarta sessão, corroborando com os trabalhos encontrados na 

literatura que afirmam que a quantidade de usuários que realizam o acolhimento é inferior a 

quantidade dos que ingressam no programa e que permanecem até a quarta sessão de 

tratamento, isso caracteriza muito bem o processo de incerteza do usuário em relação ao 

tratamento e suas consequências. No presente estudo foi verificado uma taxa de permanência 

no programa inferior quando comparada a outros estudos que apontam 73% de continuidade 

até a quarta sessão. Dentre os usuários que permaneceram até a quarta sessão de tratamento 

no CRATF/Belém – PA cerca de 95,2% (179) relataram a cessação do tabagismo, 

demonstrando uma taxa de sucesso maior quando comparado a outros estados brasileiros cujo 

o índice de cessação na quarta sessão é em torno de 49%. Em razão disso, é necessário 

elaborar novas estratégias de acolhimento do usuário a fim de que a adesão aumente e a 

evasão ao programa de tratamento seja minimizada, isto posto, enfatiza a importância de uma 

equipe multidisciplinar na abordagem desse paciente, cujo o mesmo está envolto em uma 

ampla rede de variáveis sócio culturais e econômicas que conspiram para sua manutenção no 

vicio. Conclusão/Considerações Finais: Em razão disso, notou-se que apesar da não 

continuidade total dos usuários atendidos, nesse serviço de referência, até a quarta sessão do 

tratamento é observada efetividade do programa naqueles usuários que permaneceram em 

acompanhamento clínico e terapêutico. Tendo em vista que, quando comparada a taxa de não 

fumantes após as 4 sessões com os dados de outros programas de tabagismo do Brasil 

evidencia-se alta taxa de abstinência no CRATF/Belém – PA. Em suma, os resultados obtidos 

neste estudo reforçam a importância de se promover um maior investimento na expansão do 

Programa de Tratamento do Tabagismo no Brasil. 
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