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 » O risco de desenvolver 
diabetes é 30 a 40 superior 
entre fumadores ativos;

 » O fumador diabético 
apresenta um maior grau de 
dependência à nicotina;

 » O risco cardiovascular 
e número de eventos 
cardiovasculares reduz 
significativamente após a 
cessação tabágica, mesmo 
considerando o ganho 
ponderal após cessação.

IMPORTÂNCIA 
DA CESSAÇÃO 
TABÁGICA NA 
DIABETES
MELLITUS
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GOLD STANDARD DA TERAPÊUTICA  
Intervenção breve: Os “5 As” 

Fonte: Algoritmo da intervenção breve “5 A”, DGS

ABORDAR
Perguntar a todos os utentes (>15 A)  fuma?

 » Se não: alguma vez fumou? (se sim, felicitar pelo sucesso  
da cessação).

ACONSELHAR

Abordar os riscos do tabagismo (para o utente e familiares) e os 
benefícios da cessação tabágica.

O melhor que pode fazer por si e pelas pessoas que gosta é deixar 
de fumar.

AVALIAR

Classificação dos hábitos tabágicos:

 » Quantos cigarros fuma por dia?

 » Há quanto tempo fuma?

 » Escala de dependência (Teste de Fagerström) (ver p.4).

Está disposto a deixar de fumar?

 » Sim, nos próximos 30 dias;

 » Talvez, nos próximos 6 meses;

 » Não: Intervenção motivacional breve “5 Rs” (ver p.3).

APOIAR

Abordagem mais eficaz – abordagem individualizada:

 » Critérios de referenciação para consulta intensiva de cessação 
tabágica? (ver p.8);

 » Negociar o “Dia D – zero cigarros”, acordar um plano de 
cessação, prescrever medicação se adequado, estratégias para 
lidar com o craving, prevenir a recaída (ver p.3).

ACOMPANHAR
Marcar consultas/telefonemas de acompanhamento:

 » Em cada, avaliar a abstinência, obstáculos e dificuldades,  
rever plano terapêutico, reforço positivo.

RELEVÂNCIA

 » Em que medida deixar de fumar é importante para si?

 » Quais os motivos que o(a) levam a pensar em deixar de fumar?

 » Por que razões seria importante para si deixar de fumar agora?

RISCOS

 » Sabe os riscos de fumar? 

 » Pessoalmente, quais desses riscos o preocupam mais?

 » O que não lhe agrada quando fuma? 

RECOMPENSAS
 » Se parar de fumar, que benefícios sente que poderá ter? 

Explorar com o utente os benefícios da cessação tabágica.

RESISTÊNCIAS

 » O que o(a) impede de deixar de fumar?

 » Que dificuldades é que sente que vai enfrentar se deixar de fumar?

Explorar com o utente os obstáculos e estratégias possíveis para os superar.

REPETIÇÃO Repetir a intervenção motivacional sempre que adequado ou presença de 
fatores de mudança.
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PARA UTENTES NÃO MOTIVADOS2  
Intervenção breve: Os “5 Rs” 

Fonte: Algoritmo da intervenção breve “5 R”, DGS

RELEVÂNCIA

 » Em que medida deixar de fumar é importante para si?

 » Quais os motivos que o(a) levam a pensar em deixar de fumar?

 » Por que razões seria importante para si deixar de fumar agora?

RISCOS

 » Sabe os riscos de fumar? 

 » Pessoalmente, quais desses riscos o preocupam mais?

 » O que não lhe agrada quando fuma? 

RECOMPENSAS
 » Se parar de fumar, que benefícios sente que poderá ter? 

Explorar com o utente os benefícios da cessação tabágica.

RESISTÊNCIAS

 » O que o(a) impede de deixar de fumar?

 » Que dificuldades é que sente que vai enfrentar se deixar de fumar?

Explorar com o utente os obstáculos e estratégias possíveis para os superar.

REPETIÇÃO Repetir a intervenção motivacional sempre que adequado ou presença de 
fatores de mudança.
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1. Fuma mais nas primeiras horas depois de acordar? 
Sim  1  Não 0

2. Quanto tempo depois de acordar fuma o primeiro cigarro? 
<5 min  3  6 a 30 min 2  31 a 60 min 1  >60 min 0

3. Qual é o cigarro que seria mais difícil para si deixar de fumar? 
1º da manhã  1  Qualquer outro 0  

4. Quantos cigarros fuma por dia? 
<10  0  11 – 20  1  21 – 30  2  >31  3

5. Custa‑lhe não fumar nos locais em que é proibido? 
Sim  1  Não 0

6. Fuma mesmo quando está muito doente, de cama? 
Sim  1  Não 0

 » Avalie a importância que tem para si deixar de fumar, numa escala de 0 a 10, 
sendo 0 “sem nenhuma importância” e 10 “da máxima importância”. 

Assinale o número que melhor define a resposta:

 » Avalie a confiança em conseguir parar de fumar, numa escalade 0 a 10, sendo 0 
“inteiramente certo que vou falhar” e 10 “inteiramente certo que vou ter sucesso”.

Assinale o número que melhor define a resposta:

AVALIAÇÃO DO GRAU DE DEPENDÊNCIA À NICOTINA 
TESTE DE FAGERSTRÖM

AVALIAÇÃO DA MOTIVAÇÃO PARA A MUDANÇA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ALTAMÉDIABAIXA

CONTINUAR A FUMAR DEIXAR DE FUMAR

ASPETOS 
POSITIVOS

O que ganho se continuar a fumar

  

O que ganho se deixar de fumar

 

 

ASPETOS 
NEGATIVOS

O que perco se continuar a fumar O que perco se deixar de fumar
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Nº cigarros/dia antes da consulta:

REGISTO DO CONSUMO DE CIGARROS DIÁRIOS
Preparado por Miguel Trigo, Noélia Canudo, José Belo Vieira, Evangelista Rocha & Danilo Silva, 2004
Baseado em Becoña, E. & González, F. (1998). Tratamiento del tabaquismo. Madrid: Dykinson.

TRABALHAR A  AMBIVALÊNCIA

Realizar com o utente uma representação esquemática dos benefícios e dos obstáculos à cessação.

CONTINUAR A FUMAR DEIXAR DE FUMAR

ASPETOS 
POSITIVOS

O que ganho se continuar a fumar

  

O que ganho se deixar de fumar

 

 

ASPETOS 
NEGATIVOS

O que perco se continuar a fumar O que perco se deixar de fumar
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TRATAMENTO FARMACOLÓGICO NO DIABÉTICO  
Fonte: Algoritmo do tratamento farmacológico do tabagismo. DGS

VARENICLINA SUBSTITUTOS DA NICOTINA BUPROPIOM

POSOLOGIA: 

 » 1º ao 3º dia: 0,5 mg manhã 
4º ao 7º dia: 0,5mg 12/12h 
8º dia: 1 mg 12/12h;

 » Toma após refeição; 

 » “Dia D” idealmente no 
final da 2 ª semana;

 » Duração: 12 semanas 
(descontinuação abrupta 
ou progressiva).

POSOLOGIA: 

 » Adaptar dose inicial de nicotina 
diária ao consumo do fumador: 
(1 cigarro ≈ 1 mg nicotina);

 » Adesivos: iniciar no “Dia D”;

 » Formas orais: início 
enquanto ainda fuma 
(redução do nº cigarros);

 » Redução progressiva das 
doses a cada 2 a 6 sem.

 » Duração:  4 semanas; 

 » Associar as duas formas 
de TSN  (Adesivos + forma 
oral) aumenta a eficácia.

POSOLOGIA: 

 » 1ª semana: 1 cp 150mg/
dia (manhã);

 » 2ª semana: 1 cp 12/12h  
(Exceto se: Insuf renal/hepática, 
Idosos, DM mal controlada);

 » Toma com alimentos;

 » "Dia D": idealmente no 
final da 2ª semana;

 » Duração: 7 a 12 semanas 
(descontinuação progressiva 
ou abrupta). Se sintomas 
depressivos: até 6 meses.

Seguro e bem tolerado por 
doentes com DM tipo 2. 

Precauções:

 » Doença psiquiátrica 
descompensada;

 » Risco de tonturas/
sonolência (pode afetar 
capacidade para conduzir/
realizar atividades 
potencialmente perigosas).

Pode ⇡ a resistência à insulina 
(com possível agravamento 
do controlo metabólico).

Uso de Tp com substitutos  
de nicotina durante  
4 semanas ⇢ Sem impacto 
no Risco CV em fumadores.

Limita o aumento de peso habitual 
durante a cessação tabágica.

Aumento da PA ocasional em 
fumadores com HTA, mas 
considerado seguro em doentes 
com DCV (exceto se EAM 
recente ou angina instável). 

Vigiar PA se associação com TSN.

CONTRAINDICAÇÕES:

 » Gravidez; 

 » <18 Anos;

 » Insuficiência Renal grave.

CONTRAINDICAÇÕES:

 » EAM Recente (<3 sem);

 » Angina instável;

 » Arritmias cardíacas graves;

 » AVC recente (em evolução).

CONTRAINDICAÇÕES:

 » Gravidez e Amamentação;

 » Interrupção abrupta 
de BZDZ ou álcool;

 » Anorexia nervosa/bulimia;

 » Doença bipolar;

 » Utilizador de inibidores 
da monoaminoxidase;

 » <18 Anos;

 » Cirrose hepática grave;

 » Epilepsia/convulsões  
(⇣ ⇣ limiar convulsivo).



SEGUIMENTO: CONSULTAS MAIS FREQUENTES

CRITÉRIOS DE REFERENCIAÇÃO PARA CONSULTA INTENSIVA

Optimizar pressão arterial

Vigilância frequente glicémia

Optimizar perfil lipídico

Ajuste terapêutica anti-diabética

Vigilância do peso
(aconselhamento nutricional / atividade física)

2-3 ANOSCESSAÇÃO TABÁGICAANTES

 » Importante otimizar outros fatores de risco cardiovasculares antes da cessação tabágica;

 » Após cessação, controlo regular da HbA1C (risco de descompensação metabólica nos primeiros 3 
anos), de forma a ajustar terapêutica antidiabética;

 » Vigiar o ganho ponderal (mais no primeiro ano!) e estabelecer estratégias para moderar este ganho 
(nos doentes sem aumento de peso após cessação tabágica, Risco de Eventos Cardiovasculares);

 » Consultas de controlo da DM mais regulares (mínimo 4 por ano).

 » Doentes jovens insulinodependentes mesmo se fumadores ocasionais;

 » Doentes diabéticos tipo 2 com elevada dependência (escala de dependência ≥7 ou/e consumo 
tabágico diário elevado (≥20 cg./dia);

 » Doentes diabéticos com muito elevado “Risco Cardiovascular" (SCORE ≥10%);

 » Doentes diabéticos sob insulinoterapia e com mau controlo metabólico (HbA1C);

 » Sempre que o profissional de saúde não se sinta à vontade para intervir ou não tenha condições para 
o fazer.


