
CESSAÇÃO 
TABÁGICA

 » A gravidez constitui um período 
de maior disponibilidade para a 
mudança de comportamentos em 
saúde

 » Aconselhamento para a cessação 
tabágica na pré‑conceção › cessação 
antes da gravidez permite maior 
benefício

 » O aconselhamento por parte 
dos profissionais de saúde pode 
aumentar a motivação e o sucesso 
da cessação

 » Oportunidade e maior 
disponibilidade para educação do 
casal para os benefícios da cessação 
tabágica

 » Consultas médicas  
frequentes › múltiplas oportunidades 
de intervenção para cessação e 
reforço de abstinência

 » Muitas pacientes não estão 
devidamente conscientes do risco de 
fumar

 » IMPORTÂNCIA DA CESSAÇÃO TABÁGICA NA GRÁVIDA

 » INTERVENÇÃO BREVE: OS “5 AS”

 » INTERVENÇÃO BREVE: OS “5 RS”

 » AVALIAÇÃO DO GRAU DE DEPENDÊNCIA À NICOTINA

 » AVALIAÇÃO DA MOTIVAÇÃO PARA A MUDANÇA

 » TRABALHAR A AMBIVALÊNCIA

 » REGISTO DO CONSUMO

 » DOSEAMENTO CO: ESCALA DA GRÁVIDA

 » CONSEQUÊNCIAS DO CONSUMO DE TABACO 

 » TRATAMENTO FARMACOLÓGICO 

 » CRITÉRIOS DE REFERENCIAÇÃO PARA CONSULTA 
INTENSIVA

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

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

ABORDAR

Qual das seguintes afirmações descreve melhor a sua situação 
relativamente ao uso de tabaco?

a) “Nunca fumei ou fumei menos de 100 cigarros durante a 
minha vida”

b) ”Parei de fumar antes de saber que estava grávida e neste 
momento não fumo”

c) ”Parei de fumar depois de saber que estava grávida e neste 
momento não fumo”

d) ”Ainda fumo, mas reduzi o número de cigarros que fumo desde 
que soube que estava grávida”

e) ”Fumo regularmente, aproximadamente o mesmo que fumava 
antes de saber que estava grávida”

ACONSELHAR
Abordar os riscos do tabagismo e os benefícios da cessação 
tabágica, para a grávida e feto.
O melhor que pode fazer por si e pelo seu bebé é deixar de fumar.

AVALIAR

Classificação dos hábitos tabágicos:
 » Quantos cigarros fuma por dia?
 » Há quanto tempo fuma?
 » Escala de dependência (Teste de Fagerström)  

– status pré‑gravidez (ver p.4)

Está disposta a deixar de fumar?
Se sim: Avaliar a Motivação para a mudança (ver p.4)

 » Importância que atribui a deixar de fumar (escala de 0 a 10)
 » Confiança que tem em que vai deixar de fumar (escala de 0 a 10)

Se não: Intervenção motivacional breve “5 Rs” (ver p.3)

APOIAR

Abordagem mais eficaz – abordagem individualizada
 » Negociar o “Dia D – zero cigarros”, acordar um plano de 

cessação, estratégias para lidar com o craving, prevenir a 
recaída (ver p.3)

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

ACOMPANHAR
Marcar consultas/telefonemas de acompanhamento

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

RELEVÂNCIA

Relevância dos benefícios da cessação tabágica para grávida e feto

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

 » Em que medida deixar de fumar é importante para o seu bebé e 
família?

RISCOS

Riscos e consequências negativas do uso de tabaco para grávida e feto

 » O que sabe dos riscos de continuar a fumar, para si e para o 
seu bebé?

 » Quais desses riscos a preocupam mais?

RECOMPENSAS

Recompensas e benefícios da cessação tabágica para grávida, bebé e 
família

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

 » E que benefícios sente que o seu bebé poderá ter? E a sua 
família?

Personalizar e explorar com a grávida os benefícios da cessação 
tabágica.

RESISTÊNCIAS

Resistências e barreiras ao abandono do tabaco e eventuais 
soluções

 » O que a impede de deixar de fumar?

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

Explorar os obstáculos e estratégias possíveis para os superar.

REPETIÇÃO
Repetição da intervenção motivacional em cada consulta

Em cada encontro, explorar a ambivalência e criar novas 
oportunidades para a cessação tabágica
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PARA GRÁVIDAS NÃO MOTIVADAS  
Intervenção breve: Os “5 Rs” 

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

RELEVÂNCIA

Relevância dos benefícios da cessação tabágica para grávida e feto

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

 » Em que medida deixar de fumar é importante para o seu bebé e 
família?

RISCOS

Riscos e consequências negativas do uso de tabaco para grávida e feto

 » O que sabe dos riscos de continuar a fumar, para si e para o 
seu bebé?

 » Quais desses riscos a preocupam mais?

RECOMPENSAS

Recompensas e benefícios da cessação tabágica para grávida, bebé e 
família

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

 » E que benefícios sente que o seu bebé poderá ter? E a sua 
família?

Personalizar e explorar com a grávida os benefícios da cessação 
tabágica.

RESISTÊNCIAS

Resistências e barreiras ao abandono do tabaco e eventuais 
soluções

 » O que a impede de deixar de fumar?

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

Explorar os obstáculos e estratégias possíveis para os superar.

REPETIÇÃO
Repetição da intervenção motivacional em cada consulta

Em cada encontro, explorar a ambivalência e criar novas 
oportunidades para a cessação tabágica
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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 
STATUS PRÉ-GRAVIDEZ 
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

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

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ALTAMÉDIABAIXA
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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 a grávida 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

5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 dias / mês
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SUGESTIVA

Aborto espontâneo
Aparecimento de asma na criança
Placenta prévia
Transtornos do comportamento, de hiperatividade e défice de atenção na criança
Maior propensão para o consumo de tabaco na adolescência
Outras malformações congénitas (cardiovasculares, pé boto, gastrosquise)
Morte perinatal  

SUFICIENTE

Infertilidade 
Síndrome de morte súbita do lactente
Infeções do trato respiratório inferior
Gravidez ectópica
Sintomatologia asmatiforme e agravamento das crises de asma
Baixo peso ao nascer
Parto de pré‑termo
Otites do ouvido médio
Atraso de crescimento intra‑uterino
Redução da função pulmonar no recém‑nascido e na criança
Rotura precoce das membranas
Descolamento da placenta
Efeitos adversos no neurodesenvolvimento fetal
Fissuras orofaciais (fenda do palato e lábio leporino)

DOSEAMENTO CO
ESCALA DA GRÁVIDA
CO ppm- %FCOHb calculation taken from: Gomez C. et al (2005) “Expired air 
carbon monoxide concentration in mothers and their spouses above 5ppm is 
associated with decreased fetal growth.” Preventive Medicine 40 pp 10-15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 COppm

%FCOHb0.28 0.57 0.85 1.13 1.42 1.70 1.98 2.26 2.55 2.83

CONSEQUÊNCIAS DO CONSUMO DE TABACO DURANTE  
A GRAVIDEZ E PÓS-PARTO
EVIDÊNCIA DE RELAÇÃO CAUSAL
US Department of Health and Human Services, Surgeon General Reports 2004, 2006, 2010, 2014
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TRATAMENTO FARMACOLÓGICO NA GRÁVIDA
FARMACOTERAPIA

Farmacoterapia é a exceção no tratamento da grávida! 

Usar a menor dose necessária e atrasar até ao 2º trimestre (evitar embriogénese).

Possíveis indicações da farmacoterapia associada ao aconselhamento:

 » Grávidas incapazes de deixar de fumar só com terapêutica cognitivo-comportamental; 

 » Grávidas em grande risco de continuar a fumar;

 » Grávidas com elevados consumos (>9 cigarros por dia);

 » Continuam a fumar no terceiro trimestre da gravidez; 

 » Gravidezes com tentativas anteriores de cessação sem sucesso.

TERAPÊUTICA US FDA E‑LACTANCIA

TSN  
Terapêutica  

de substituição 
 com nicotina

D* 
Provável lesão fetal, mas o potencial  

benefício justifica a sua utilização
Muito baixo risco 

BUPROPIOM
C** 

Estudos em animais revelam lesão fetal,  
ausência de evidência em humanos  

Baixo risco 

VARENICLINA C Alto risco
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TRATAMENTO FARMACOLÓGICO NA GRÁVIDA
ALGORITMO
Algoritmo do tratamento farmacológico do tabagismo. DGS

CRITÉRIOS DE REFERENCIAÇÃO PARA CONSULTA 
INTENSIVA DE CESSAÇÃO TABÁGICA 

SUBSTITUTOS DA NICOTINA (TSN) BUPROPIOM / CITISINICLINA*

 » Adaptar dose inicial de nicotina  
diária ao consumo da grávida  
(1 cigarro ≈ 1 mg nicotina)

 » Adesivos: iniciar no “Dia D”

 » Formas orais: pode iniciar enquanto ainda 
fuma (redução do nº cigarros)

 » Prescrição controlada dando apenas dose 
necessária até próxima consulta 

 » Duração da terapêutica limitada a 6 a 12 
semanas com redução progressiva da dose

 » TSN intermitente pode minimizar exposição 
fetal à nicotina 

 » Considerados fármacos de Categoria C 
 pela FDA, de prescrição médica 
obrigatória

 » Evidência insuficiente na avaliação da sua 
segurança e eficácia na grávida

 » Não devem ser administrados na 
gravidez e amamentação

 » Contraindicado na gravidez e 
amamentação, sg. folheto informativo do 
Infarmed

*A presente informação não dispensa a 
leitura do Resumo das Características do 
Medicamento (RCM)

 » Grávidas fumadoras com elevado consumo de cigarros dia (>9 cigarros) 

 » Grávidas fumadoras com elevada dependência à nicotina (CO>5 ppm na escala das grávidas) 

 » Grávidas adolescentes (11-19 anos)

 » Grávidas fumadoras com doença psiquiátrica estabilizada (6 meses)

 » Grávidas fumadoras com abuso de álcool e/ou drogas

 » Sempre que a intervenção breve, mesmo que longa, não tenha tido êxito

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


