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RESUMO 

 

Os consumos de tabaco e produtos similares com a presença de nicotina continuam a serem 

responsáveis por milhões de mortes em todo o mundo. Estima-se que entre 30% a 50% dos 

consumos de nicotina escalam para situações problemáticas, com graves prejuízos para a saúde do 

fumador e consumindo um valor significativo de recursos financeiros em saúde. Nos últimos 30 

anos, têm sido desenvolvidas inúmeras campanhas de educação, informação e sensibilização para 

a perigosidade dos consumos de produtos contendo nicotina, sem, contudo, terem os efeitos 

desejados. A emergência de novos produtos de consumo de nicotina, para além do “cigarro 

tradicional” poderá ser mais um obstáculo à real diminuição de consumidores de nicotina, assim 

como na quantidade consumida por cada pessoa com dependência à nicotina. Assim sendo, poderá 

ser mais um incentivo, dos muitos já identificados por estudos efetuados ao longo do tempo, para 

a iniciação de consumos de produtos contendo nicotina, para a instalação da dependência e para a 

escalada do uso problemático. No entanto, existe uma faixa significativa de consumidores de 

produtos de nicotina que recorrem aos serviços de saúde na tentativa de iniciar um tratamento de 

desabituação à nicotina. O presente artigo pretende expor a importância da intervenção cognitiva-

comportamental para a desabituação à nicotina, como terapia complementar, mas não menos 

importante, relativamente à terapia farmacológica, no processo de desabituação à nicotina. Esta 

complementaridade poderá resultar em ganhos significativos para a saúde da pessoa dependente 

da nicotina, assim como uma maximização de recursos financeiros envolvidos neste processo. 
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distorções cognitivas, crenças, estruturas cognitivas, terapias cognitivo-comportamentais de 3ª 

geração. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Os consumos de tabaco e consumos similares tiveram um aumento significativo no século 

XX, principalmente a partir da 2ª Guerra Mundial, com o auge do consumo nas décadas de 50 e 

60. Atualmente, existem cerca de 1 bilião de fumantes, muitos dos quais morrerão prematuramente, 

se não cessarem os consumos de produtos contendo nicotina. A emergência de novas formas de 

consumo, para além do cigarro tradicional, poderão fazer com que, no futuro, existam mais pessoas 

com dependência à nicotina.  

Diversos estudos tem demonstrado claramente que: (1) o cigarro e outras formas de uso de 

tabaco geram dependência; (2) a nicotina é a droga presente no tabaco; (3) os processos 

farmacológicos e comportamentais que determinam a dependência de nicotina são similares 

àqueles que determinam a dependência de outras drogas como a heroína e a cocaína; (4) pelo facto 

de ser uma droga legal e socialmente mais aceite resulta num acesso mais facilitado à droga, numa 

menor pressão social para o abandono do comportamento de fumar e numa relativização face aos 

malefícios provocados pelo fumo, quando comparado com os consumos de outras drogas. 

Alguns estudos têm demonstrado que 30% a 50% das pessoas que começam a fumar escalam 

para um uso problemático. A expectativa de vida de um individuo fumador é cerca de 25% menor 

que a de um não fumador. Dos cerca de 70% dos adolescentes começam a fumar, 25% passam 

rapidamente a fumar todos os dias. O uso das drogas ilegais declina com a idade, o que não 

acontece com os consumos de produtos contendo nicotina.  

Apesar da prevalência da dependência à nicotina ter vindo a diminuir, apenas 2,5% de todos 

os fumantes alcançam a abstinência em cada ano. A maior parte dos estudos realizados não 

conseguem analisar claramente se abstinência se mantêm depois dos 5 anos da cessação tabágica. 

Contudo, após os 5 anos de manutenção da abstinência, as recaídas são muito menos prováveis. 
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De referir que o investimento existente nas últimas décadas na educação e na persuasão não 

foram suficientes para promover a necessária mudança política, cultural e social relacionada ao 

comportamento de fumar. Assim, investimentos continuados e mais consistentes voltados para a 

prevenção e o tratamento são necessários em função das projeções futuras sobre a mortalidade 

relacionada direta e indiretamente com os consumos de produtos com nicotina. 

 

2. A NICOTINA  

 

2.1 Ação farmacológica da nicotina 

A inalação de nicotina, a substância responsável pela dependência do tabaco, uma amina 

terciária volátil capaz de estimular, deprimir ou perturbar o sistema nervoso central e todo o 

organismo, dependendo da dose e da frequência com que é utilizada. A nicotina é rapidamente 

absorvida nos pulmões, atingindo o cérebro em 10 segundos e sendo distribuída para todo os 

sistemas do organismo (Henningfield,1993). A meia-vida de eliminação da nicotina é de cerca de 

duas horas e a sua metabolização ocorre principalmente no fígado. Apenas 5% da nicotina é 

excretada pelos rins, sendo o seu metabolito a cotinina, substância essencial para a monitorização 

da abstinência. 

A nicotina promove um pequeno e rápido estado de alerta, melhorando diversos aspetos 

cognitivos como a atenção, a concentração e a memória (Heishman, 1994). Para além disso, 

diminui o apetite (Haxby, 1995). Muitos fumadores referem a sensação de relaxamento e calma, o 

que tem sido atribuído, em diversos estudos, à inibição de sintomas desagradáveis da síndrome de 

abstinência em vários estudos (Gilbert, Wesler, 1989; Meliska, Gilbert, 1991). 

Com o desenvolvimento do processo de dependência, esses efeitos vão ficando cada vez mais 

reduzidos, à semelhança da dependência a outras drogas. Passa a ser necessário doses cada vez 

maiores para atingir os efeitos desejáveis, o que mantém o fumador nos consumos da droga. Em 

contraponto, os sintomas desagradáveis da falta da substância no cérebro, contribui para a 

dificuldade na manutenção da abstinência. Estima-se que sejam necessárias 5 a 7 tentativas para 

que o fumador cesse definitivamente os consumos de produtos contendo nicotina.  

 

2.2 A neurofarmacologia da nicotina 

Os recetores nicotínicos presentes no sistema nervoso central são os mediadores da ação da 

nicotina (Clarke, 1987). A maioria desses recetores é iônica, está distribuída por todo o cérebro e 

coluna vertebral. Os recetores nicotínicos periféricos estão em gânglios autonômicos, na supra-

renal, nos nervos sensitivos e na musculatura esquelética (Sargent, 1993).  
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Contudo, é especificamente no sistema mesolímbico dopaminérgico que a ação da nicotina 

induz a tolerância e a dependência (Leshner, 1996; Nisell, 1995). A administração aguda de 

nicotina em ratos pode aumentar a liberação de dopamina no sistema límbico e na via nigroestriatal 

(Wise,1992; Clarke, 1985).  

A nicotina diminui o metabolismo da glicose no córtex, refletindo na modulação 

dopaminérgica do núcleo acumbens, causando uma diminuição da atividade talâmica (London, 

1990).  

A nicotina estimula a liberação de noradrenalina em algumas áreas, como as vias 

noradrenérgicas que emergem do locus ceruleus, passam pelo hipocampo e chegam ao córtex e 

são responsáveis pela vigília e pelo comportamento de busca (Balfour, 1982; Mitchell, 1993). 

Estudos mais recentes identificaram que vias serotoninérgicas que emergem do núcleo de 

rafe interagem com o sistema dopaminérgico e são responsáveis pelos efeitos reforçadores da 

cocaína (Richardson, Roberts, 1991)). Recetores nicotínicos foram encontrados nela, onde a 

nicotina promoveria a liberação da serotonina, além de diminuir seu turnover (Wada, McKinnon, 

Heinemann, Patrick, 1990)). A nicotina diminui a concentração de serotonina em regiões do 

hipocampo, o que, cronicamente, reduz a resposta de adaptação ao stress ambiental (Fagerstrom, 

Schneider, 1989). 

Em relação aos aminoácidos excitatórios, a nicotina agiria inibindo a liberação do glutamato. 

Já em relação à acetilcolina, a nicotina liberaria esse neurotransmissor no hipocampo (Araújo, 

Lapchak, Collier, 1988). 

Estudos eletroquímicos em animais mostraram que os efeitos comportamentais da nicotina 

advêm do efeito direto no sistema nervoso central (Clarke, 1987). Seu uso produz tolerância aguda 

e crónica nesse sistema (Benwell, Balfour, Khadra, 1994). Nem todas suas ações são reforçadoras, 

mas a autoadministração de nicotina intravenosa foi diminuída por seu antagonista: o 

chlorisondamine (Corrigall, Franklin, Coen, Clarke, 1992).  

A decisão de iniciar os consumos de nicotina na expetativa de efeitos positivos, não está 

claramente evidenciada, sendo que, possivelmente, os efeitos estimulantes são qualitativamente 

semelhantes aos da cocaína e da anfetamina (Henningfield, Cohen, Slade, 1991). No entanto, os 

fumadores também procuram na nicotina o alívio da ansiedade e a diminuição da reatividade a 

estímulos que causam irritação (Gilbert, Wesler, 1989; Meliska, Gilbert, 1991). 

Em suma, o uso frequente de tabaco leva ao desenvolvimento de tolerância e dependência. 

Como outras dependências, a da nicotina é um transtorno progressivo, crónico e recorrente, 

mediada pela ação da substância em recetores centrais e periféricos. O processo da dependência 

envolve vários fatores: ambientais, biológicos, psicológicos. Fatores não-farmacológicos são 

importantes para a determinação dos problemas relacionados ao uso de tabaco e sua prevalência, 
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mas os fatores farmacológicos são aqueles que definem a tolerância e a dependência pela 

substância (Henningfield, Keenan, Clarke, 1996). 

 

 

2.3 A síndrome de abstinência 

A maioria dos fumadores que reduziram ou tentaram cessar os consumos de produtos 

contendo nicotina já experimentaram sintomas psicológicos, biológicos e sociais diretamente 

relacionados com a abstinência. Aparentemente, quanto maior for o consumo, maior é a gravidade 

da síndrome de abstinência (Rockville, 1988). 

Entre os sintomas de abstinência de carater psicológico, salientam-se os seguintes: (1) humor 

disfórico ou deprimido; (2) Insónia e sonolência diurna; (3) irritabilidade, frustração ou raiva; (4) 

ansiedade; (5) dificuldade para concentrar-se e para manter a atenção; (6) inquietação; (7) “fissura” 

ou craving. Resultante da irritabilidade, inquietação, frustração ou raiva, os relacionamentos 

sociais poderão tornar-se instáveis (DuPont, Gold, 1995). 

A diminuição da frequência cardíaca, pressão arterial diminuída, o aumento do apetite e 

ganho de peso, a incoordenação motora e os tremores destacam-se nos sintomas biológicos mais 

frequentes na síndrome de abstinência da nicotina (DuPont, Gold, 1995).  

Os sintomas e a magnitude da síndrome de abstinência podem persistir por vários meses e, 

dependendo de sua gravidade, geralmente são pouco tolerados, o que resulta numa dificuldade 

acrescida para os usuários manter a abstinência (Fagerstrom, Schneider, 1989; Heatherton, 

Kozlowski, Frecker, Fagerstrom, 1991; Hughes, Higgins, Hatsukami, 1990; Stolerman, 1991).  

 

2.4 Diagnóstico dos consumos de nicotina 

À semelhança do que acontece com o álcool e com outras drogas, os consumos de produtos 

de nicotina têm início na adolescência. Diversos estudos apontam para o facto de quanto mais 

precoce é o início, maior será a gravidade da dependência e os problemas a ela associados (Lando, 

Murray, Jeffery & Sherwood, 1999). Além disso, a maioria dos fumantes que alcançam a 

abstinência sozinhos recai em poucos dias (Hughes, 1992). 

A relutância do fumador em procurar ajuda e a falta de serviços dotados de profissionais 

treinados para detetar o paciente de risco são barreiras na procura de tratamento (Ferry, Grissino, 

Runfola, 1999). 

Todos os indivíduos que chegam aos serviços de saúde deveriam ser investigados quanto ao 

hábito de fumar. Isto pode ser feito a partir de um protocolo simples com apenas algumas 

perguntas. Em caso afirmativo, devem ser, de imediato, aconselhados a interromper a utilização de 
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produtos contendo nicotina. Se demonstrarem interesse, devem ser encaminhados para os serviços 

especializados ou, pelo menos, serem informados da sua existência (Foulds, 1996). 

Nesta fase, é fundamental averiguar: (1) qual o consumo diário de tabaco; (2) se o fumador 

acredita ter problemas associados a esse consumo. Essa avaliação mínima também pode ser 

aplicada por qualquer profissional, em qualquer nível de atenção à saúde, pois é simples, objetiva 

e breve. A essas perguntas, segue-se um protocolo de aconselhamento com dois objetivos: (1) 

orientar aqueles que desejem parar de fumar ou motivar aqueles que não quiserem largar o cigarro. 

Essa intervenção tem se mostrado efetiva (Fiore, Bailey, 1996; Rechtine, Rechtine, Bolesta, 1999).  

Questionários, inventários e escalas desenvolvidos para elaborar o diagnóstico e melhor 

avaliar a gravidade do consumo de tabaco podem ser introduzidos para fundamentar a intervenção. 

A Classificação Internacional das Doenças (CID-10) da Organização Mundial da Saúde e a 4ª 

edição do Manual de Diagnóstico e Estatístico (DSM-IV) da Associação Psiquiátrica Americana 

são utilizados para avaliação diagnóstica do uso do tabaco.  

O “Questionário de Tolerância de Fagerstrom para Dependência à Nicotina” (Fagerstrom, 

1989), o Tobacco Dependence Screener (Hurt, 1999) e o The Heaviness of Smoking Item (Etter, 

Duce, Perneger, 1999) avaliam sua gravidade e são mais utilizados em serviços especializados com 

maior complexidade de recursos. 

 

2.5 Tratamento 

Em todas as tentativas de desabituação a drogas, incluindo a nicotina, a abstinência é a meta 

mais importante e a mais difícil de ser mantida. Como já referido anteriormente, a maioria dos 

fumadores em abstinência recai após alguns dias (Hughes, Hatsukami, 1986). Alguns estudos 

indicam que um dos sintomas mais proeminentes da síndrome de abstinência é o craving ou fissura 

(Hughes, Higgins, Hatsukami, 1990; Tiffany, Drobes, 1990; Tiffany, Drobes, 1991). 

Assim, estão propostos alguns modelos de tratamento e a escolha dos mais adequado vai 

depender de uma boa avaliação inicial, tendo em consideração os fatores extrínsecos, mas 

principalmente dos fatores intrínsecos, sendo a motivação um fator intrínseco muito relevante. 

(Haxby, 1995). 

Segundo alguns autores, o tratamento poderá ser definido a partir do número de cigarros 

consumidos e da modalidade de intervenção disponível. Os métodos de tratamento preconizados 

como de primeira linha englobam a terapia farmacológica de reposição de nicotina ou a utilização 

de bupropiona e a terapia comportamental breve em grupo ou individual. Os grupos de autoajuda 

e outros medicamentos são considerados de segunda linha e podem ser coadjuvantes efetivos. 

Quanto mais intensiva é a intervenção, melhores serão os resultados em longo prazo (Raw, 
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McNeill, West, 1998; Foulds, Stapleton, Hayward, Russell, Feyerabend, Fleming, 1993). As 

sessões de aconselhamento podem ser mínimas, de baixa intensidade e intensivas (Hurt, 1999). 

Nos tratamentos especializados, a avaliação inicial investiga, além da história detalhada do 

uso de tabaco na vida, comorbidades psiquiátricas mais prevalentes, como transtorno depressivo 

ou ansioso, outras dependências, déficit de atenção e hiperatividade, entre outros (Addington, 

1998; Benowitz, 1999; Covey, 1999). 

 

2.5.1 O aconselhamento 

O aconselhamento é a forma de intervenção mais utilizada na abordagem individual ou grupal 

nos indivíduos que frequentam os serviços gerais de saúde. A intervenção baseada no 

aconselhamento consiste em: (1) perguntar sobre o uso de tabaco; (2) aconselhar sua cessação; (3) 

investigar sobre o desejo de interromper o uso; (4) oferecer assistência e acompanhamento do 

processo; e (5) efetuar seu seguimento (Mant, 1997). 

Em caso de o fumador não estar interessado em interromper o uso de produtos contendo 

nicotina, as estratégias motivacionais devem ser usadas como medida de intervenção de segunda 

linha. O clínico deverá: (1) informar sobre aspetos individuais relevantes para cessação; (2) relatar 

sobre os riscos do tabagismo; (3) descrever as recompensas e os ganhos decorrentes da cessação; 

investigar as barreiras na procura do tratamento; e repetir os tópicos relevantes da avaliação inicial. 

Posteriormente, para aqueles que desejem interromper o uso, uma abordagem mais intensiva e um 

tratamento mais estruturado como a intervenção breve podem ser prontamente indicados (Pine, 

Sullivan, Conn & David, 1999; Perine & Schare, 1999). Se não resultar, o paciente deve ser 

encaminhado para o especialista. Os materiais didáticos podem ser quase sempre utilizados. 

 

2.5.2  A intervenção breve 

A intervenção breve é um modelo de tratamento mais estruturado, aplicável em qualquer 

nível de atenção à saúde, pois seu formato é simples e, portanto, de fácil treino (Severson, 

Hatsukami, 1999). Dentro das intervenções breves, o referencial teórico mais indicado para essa 

intervenção é a terapia cognitivo-comportamental e a abordagem mais utilizada é a grupal 

(Fagerstrom, Tejding, Westin, Lunell, 1997; Hatsukami, Jensen, Allen, Grillo, Bliss, 1996). Num 

período em que se dá enfâse aos custos com a saúde, esta modalidade tem a vantagem de poder 

envolver até 25 pacientes, sendo, por isso, considerada de baixo custo (Parrott, Godfrey, Raw, 

West, McNeill, 1998). 

A entrevista de avaliação inicial é sempre individual e foca-se na história de uso do tabaco 

no decurso da vida, para gravidade do consumo, para a averiguação de problemas associados, para 
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aspetos relacionados a tratamentos anteriores (quantas vezes tentou interromper o uso) e para 

avaliação do grau de motivação para o tratamento. 

Na segunda sessão, discute-se a terapia de substituição com a nicotina, oferecendo aos 

pacientes todas as explicações necessárias para seu uso, considerando as dificuldades de cada um 

e os aspetos identificados na primeira sessão. Na terceira sessão, são discutidas as situações de 

risco e de proteção, com o objetivo de traçar estratégias de manutenção da abstinência.  

Na quarta sessão, os pacientes são orientados quanto à fase de seguimento e acompanhamento 

após a alta. Esse período pode ser até mais quatro sessões. A rede social ou familiar, ou ambas, 

podem ser inseridas no tratamento. 

A terapia cognitiva-comportamental deve ser utilizada, pois a base teórica é a mesma: a 

teoria do aprendizado social de Bandura, segundo a qual qualquer uso de drogas é um 

comportamento aprendido, desencadeado e mantido por eventos e emoções específicos, possível 

de ser modificado (Bandura, 1977). Esse tratamento também é breve, focal, estruturado em três 

níveis: a modificação do comportamento de uso e dos pensamentos automáticos negativos 

disfuncionais, a resolução dos problemas associados e o reajuste social e ambiental. O período de 

duração da intervenção é mais longo, podendo alcançar de 12 a 16 sessões. 

A fase de intervenção em grupo é composta de quatro ou cinco sessões. Cada sessão tem a 

duração de uma hora e a sua frequência depende do planeamento acordado com o paciente a partir 

da entrevista inicial. O paciente pode ou não aderir à intervenção em grupo, podendo optar pela 

intervenção individual, a grupal ou até a intervenção mista.  

Na primeira sessão da intervenção em grupo, faz-se a apresentação e fornecem-se algumas 

informações sobre cada um dos pacientes. Quando a terapia de reposição de nicotina está indicada, 

discute-se a sua utilização. Nas sessões seguintes, faz-se o aconselhamento sobre a importância de 

interromper o uso de produtos contendo nicotina e sobre os riscos associados à saúde, de uma 

forma clara, firme e individualizada. Nessa sessão, determina-se a data de interromper o uso e a 

proposta contratual de assistência. 

 

2.5.3  Farmacoterapia 

Existem diversos tratamentos farmacológicos considerados de primeira linha. Contudo, a 

terapia de reposição de nicotina surge, na maioria dos países, como a principal tratamento 

farmacológico. Tem como objetivo o alívio dos sintomas da síndrome de abstinência da substância 

(Benowitz, 1993; West, 1992; Silagy, Ketteridge, 1999). O uso de bupropiona, um antidepressivo, 

também surge como medicação de primeira escolha. A clonidina e a nortriptilina são, geralmente, 

consideradas de segunda linha (Silagy, Ketteridge, 1999). 

https://www.facebook.com/psicologia.pt


Psicologia.pt 

ISSN 1646-6977 
Documento publicado em 20.01.2020 

 

 

 

Sérgio Fernandes 9 facebook.com/psicologia.pt   
 

A associação da terapia de reposição de nicotina com a bupropiona tem resultado em um 

aumento da efetividade na cessação do uso do tabaco, quando comparada ao uso de bupropiona 

isoladamente (Jorenby, Leischow, Nides, Rennard, Johnston, Hughes, 1999). 

A bupropiona é também indicada para adultos que consomem 15 cigarros ou mais ao dia e 

para fumadores com depressão (Patten, Rummans, Croghan, Hays, 1999). A sua ação é mediada 

pela noradrenalina e pela dopamina, agindo diretamente na diminuição da “fissura” ou craving 

(Hughes, 1999; Goldstein, 1998; Shiffman, Johnston, Khayrallah, Elash, Gwaltney, Paty, 2000).  

 O tratamento com bupropiona inicia-se uma semana antes da data de cessação. Inicialmente, 

a dose é de 150 mg por dia até o terceiro dia, passando para 300 mg entre 7 a 12 semanas. Alguns 

estudos indicam que, quando comparada com placebo, apresentou um período de abstinência duas 

vezes maior e o ganho do peso menor (Goldstein, 1998; Hurt, Sachs, Glover, Offord, Johnston, 

1997). Contudo, existem algumas contraindicações: (1) condições que impliquem risco de 

convulsões; (2) traumatismo cranioencefálico, (3) retirada recente de álcool, (4) transtorno 

bulímico ou anorexia nervosa, (5) uso concomitante de inibidores da monoaminoxidase ou de 

compostos contendo bupropiona. 

Na farmacoterapia de segunda linha são utilizadas, frequentemente, a nortriptilina e a 

clonidina. Quanto à nortriptilina, tem sido comparada à bupropiona em relação a sua efetividade 

(Prochazka, Weaver, Keller, Fryer, Licari, Lofaso, 1998). A sua ação inibe a recaptação de 

noradrenalina e de dopamina no sistema nervoso central, produzindo um efeito antidepressivo. 

Constatou-se que o tratamento prolongado com a nortriptilina facilita a função adrenérgica pós-

sináptica, cujo resultado tem um efeito ansiolítico (Prochazka, Weaver, Keller, Fryer, Licari, 

Lofaso, 1998). 

A clonidina é utilizada na dose de 0,1 mg/dia até 0,75 mg/dia, aliviando os sintomas da 

síndrome de abstinência, como ansiedade, irritabilidade, cansaço e craving (Glassman, 1993). 

Contudo, constam como efeitos colaterais mais frequentes da clonidina a sedação e hipotensão 

arterial, podendo dificultar seu uso e levar ao abandono do tratamento. O efeito mais indesejável é 

a hipotensão ortostática. A suspensão da clonidina pode produzir crises hipertensivas (Gourlay, 

Benowitz, 1995). 

 

2.5.4  A terapia de substituição da nicotina 

A terapia de reposição ou substituição com nicotina para pacientes que consomem mais de 

dez cigarros ao dia e pode ser recomendada por qualquer profissional de saúde treinado. Este 

método é seguro no tratamento da dependência de nicotina, o mais frequente e o mais barato. 

Quando comparada com placebo, é mais efetiva, influenciando, claramente, a frequência das 

recaídas (Benowitz, 1995; Stapleton, Russell, Feyrabend, Wiseman, 1995; Hughes, Goldstein, 

Hurt, Shiffman, 1999). 
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O tratamento de reposição de nicotina é apresentado, geralmente, em quatro formas: (1) a 

goma de mascar, o sistema transdérmico, o spray nasal e o vaporizador oral. O aconselhamento 

que acompanha a terapia de reposição com nicotina não é intensivo e, quando administrado em 

adultos saudáveis, tem produzido resultados positivos (Jorenby, Hatsukami, Smith, Fiore, Allen, 

Jensen, 1996; Alterman, Gariti, Cook, Cnaan, 1999; Shaw, Ferry, Pethica, Brenner, Tucker, 1998; 

Shiffman, Gitchell, Pinney, Burton, Kemper, Lara, 1997).  

A terapia de reposição alivia os sintomas da síndrome de abstinência (Rigotti, Arnsten, 

McKool, Wood-Reid, Singer, Pasternak, 1999; Roussel, Roche, Momas, Brahimi, Callais, 

Lequang, 1997). A remissão do uso pode durar seis meses ou mais com esse tratamento (Foulds, 

Stapleton, Hayward, Russell, Feyerabend, Fleming, 1993). Quando se associa a terapia de 

reposição de nicotina a outros recursos terapêuticos, tais como o aconselhamento ou outra 

medicação, a efetividade do tratamento aumenta (Fagerstrom, 1994; Danis, Seaton, 1997). 

Independentemente do nível de consumo de tabaco, o uso de qualquer tipo de terapia de 

substituição de nicotina é de 15mg/dia, com exceção do sistema transdérmico (adesivos 

transdérmico) que, isoladamente, inicia-se com 21mg/dia. Especialmente para fumadores pesados, 

a dose inicial poderá ser maior. Os sistemas transdérmico são a forma de reposição de nicotina 

mais indicada e a que apresenta menos efeitos colaterais. Os adesivos são trocados diariamente. 

Inicia-se com adesivos de 21 mg, reduzindo-se para 14 mg e 7 mg, sendo que cada dosagem se 

mantem por um prazo médio de 8 semanas. A redução da dose é sempre progressiva. Em casos 

especiais, a redução pode-se manter até um ano (Dale, Hurt, Offord, Lawson, 1995). 

As gomas de mascar e as tabletes são encontrados com diversas quantidades de nicotina ativa 

que oscilam entre os 1,5mg aos 4mg. O consumo médio é de 10 gomas/tabletes, com um máximo 

de 20/dia. Como efeitos indesejáveis, podem causar na língua, na cavidade e em parte do aparelho 

respiratório superior. Apesar de ter ainda um custo elevado, trata-se do método mais barato nos 

países desenvolvidos, quando comparado com o custo de 1 maço de cigarros por dia. Seria 

desejável a redução dos custos associados, sendo um fator motivacional extra que o fumador teria 

se isso acontecesse. 

Existem algumas restrições para a aplicação da terapia de reposição de nicotina, apesar dessa 

ser considerada muito mais segura do que fumar. Esse método não deve ser indicado para grávidas, 

para menores de 18 anos e para aqueles pacientes portadores de doenças cardiovasculares instáveis, 

como infarto do miocárdio recente, angina instável ou determinadas arritmias. 

Em suma, com a administração de outras substâncias, além da nicotina, os dependentes de 

nicotina têm conseguido manter a abstinência em uma percentagem duas vezes maior que aqueles 

que utilizaram placebo, como ilustrado na Figura 1 (Fiore, Jorenby, Baker, Kenford,1992; Silagy, 

Mant, Fowler, Lodge, 1994; Henningfield, 1994). 
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Figura 1: Diagrama esquemático indicando a elevação dos níveis de nicotina no sangue venoso após fumar um cigarro 

e após usar cada um dos produtos de terapia de substituição da nicotina, seguidos de uma noite de abstinência do uso 

de cigarros. 

 

2.5.5 Tratamentos compostos 

A utilização da associação da psicoterapia e da farmacoterapia tem se mostrado a 

intervenção mais efetiva. A psicoterapia e a farmacologia utilizadas cada uma isoladamente 

mostram uma menor efetividade no tratamento, uma maior taxa de recaídas ou, até, o abandono 

definitivo do tratamento (Foulds, 1996; Christen, 1998; Cinciripini, 1996; Hugues, 1997).  

Para além de todas as estratégias de tratamento já referidas, a utilização de materiais didáticos 

de autoajuda, o aconselhamento por telefone ou internet e estratégias motivacionais ajudam a 

melhorar a efetividade do tratamento (Lichtenstein & Hollis, 1992; Reid, Peip & Dafoe, 1999). A 

utilização de tratamentos alternativos como a acupuntura e a hipnose tem sido estudada, mas os 

resultados têm se mostrado pouco efetivos (Abbot, Stead, White, Barnes & Ernst, 1999). 

 

3. A TERAPIA COGNITIVO-COMPORTAMENTAL NA ABSTINÊNCIA DA 

NICOTINA 

 

3.1 Fundamentos teóricos cognitivo-comportamentais 

Os humanos são encarados como procurando activamente informação que é seleccionada, 

transformada, codificada, armazenada e, posteriormente, recuperada, com vista a construírem uma 

visão da realidade (Ingram e Kendall, 1986). Esta atividade de processamento de informação é 

uma característica essencial do aparelho cognitivo, que conduz a variados conteúdos, em diferentes 
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níveis de operação. Estes níveis têm sido categorizados em três tipos distintos: estruturas, processos 

e produtos cognitivos (1984, in Segal e Shaw, 1988). 

Ingram e Kendall (1986) apresentam uma taxonomia com quatro componentes (1) estruturas 

cognitivas, (2) proposições cognitivas, (3) operações cognitivas e (4) produtos cognitivos. 

O primeiro nível, o das estruturas cognitivas, refere-se à organização da informação, isto é, a 

como o sujeito representa internamente a informação. O segundo nível, o das proposições 

cognitivas, refere-se ao conteúdo armazenado nessas estruturas. Num terceiro nível, as operações 

cognitivas, referem-se aos processos através dos quais a informação é codificada, armazenada e 

recuperada. Segundo estudos de investigação, a este nível, serão encontradas a atenção seletiva, 

distorções cognitivas, seletividade na codificação e no armazenamento da informação, etc. 

(Goldberg e Shaw, 1989). 

Por fim, num quarto nível, encontra-se os produtos cognitivos que incluem pensamentos, 

imagens, atribuições, auto-avaliações, etc. (Ingram e Kendall, 1986). Os produtos cognitivos são o 

nível de cognição mais acessível ao doente e ao terapeuta e, assim, é a categoria que possui maior 

número de estratégias e métodos de avaliação divulgados entre os clínicos. 

Assim sendo, será neste nível que procurar-se-á, numa primeira linha, a identificação de 

pensamentos, imagens, atribuições e auto-avaliações existentes no dependente da nicotina que 

possam estar associadas à manutenção de hábitos tabágicos, bem como em eventuais recaídas que 

surgem no decurso do tratamento de desabituação à nicotina. 

Na terapia cognitiva, o registo de auto-monitorização dos pensamentos automáticos 

negativos e emoções que lhes possam estar associadas é muito utilizado, bem como o registo da 

tentativa de modificação desses pensamentos automáticos negativos para pensamentos mais 

racionais, os designados de pensamentos automáticos alternativos. Estes últimos pensamentos, 

mais racionais e mais funcionais, resultam na modificação emocional por parte da pessoa 

acompanhada, para emoções mais positivas (Beck, 1976; Pretzer e Beck, 1996). 

O papel do terapeuta consistirá na exploração dos pensamentos automáticos negativos 

presentes no fumador abstinente, aquando da ocorrência dos sintomas psicológicos e fisiológicos, 

referidos anteriormente, associados à síndrome de abstinência da nicotina, propondo e negociando 

com a pessoa pensamentos alternativos mais racionais e funcionais para a manutenção da síndrome 

de abstinência. Salienta-se aqui, especialmente, a proposta de identificação de pensamentos 

automáticos negativos e respetiva alteração para pensamentos alternativos mais funcionais 

aquando da ocorrência do craving/fissura, na irritabilidade/raiva e na ansiedade, uma vez que estes 

sintomas de síndrome de abstinência são “responsáveis” por uma parte significativa das recaídas 

nos consumos de produtos com nicotina. 

O treino específico com o fumador de alteração de pensamentos automáticos negativos em 

pensamentos alternativos, resultam em emoções mais positivas e em comportamentos mais 
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adequados para a manutenção da abstinência da nicotina. Em caso de sucesso, como acontece na 

maioria das situações, os pensamentos automáticos negativos tornam-se cada vez menos 

frequentes. Em contraponto, os pensamentos alternativos vão ocorrendo com cada vez maior 

frequência, tornam-se pensamentos automáticos alternativos, com melhoria significativa em 

termos emocionais e com um crescendo na frequência de comportamentos mais adaptativos. De 

referir que as substituições de pensamentos automáticos negativos em pensamentos alternativos 

irão resultar numa modificação de crenças menos funcionais que existiam anteriormente, assim 

como na flexibilização ao nível da estrutura cognitiva (Ellis e Bernard, 1985).  

Para a identificação e alteração dos pensamentos automáticos negativos, poder-se-á propor 

um conjunto de estratégias a que o dependente de nicotina deverá aderir, tais como: (1) registos de 

auto-monitorização; (2) questionários de autorresposta; (3) lembretes, em papel ou em meios 

informáticos e tecnológicos de frases, ideias e pensamentos motivacionais; (4) role-play; (5) testes 

de evitamento comportamental (específicos para os medos e ansiedade), entre outros (Taylor, 

1998).  

De referir que a utilização de terapias cognitivo-comportamentais de 3ª geração, tais como o 

Mindfulness, a Terapia de Aceitação e Compromisso e a Terapia Focada na Compaixão, deverão 

ser introduzidas pelos profissionais competentes como estratégias auxiliares para a desabituação 

da nicotina, bem como de outras substâncias (Marlatt e Gordon, 1985). 

  

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A dependência da nicotina constitui um dos maiores problemas de saúde em todo o mundo, 

um dos principais fatores de risco para uma mortalidade precoce e uma das maiores causas de 

morte efetiva. Associados aos problemas relacionados com o consumo de produtos contendo 

nicotina, estão avultadas despesas, elevada pressão aos sistemas de saúde e grande mobilização de 

recursos, principalmente nos países mais desenvolvidos. Complementarmente, o mesmo acontece 

com o tratamento da dependência da nicotina.  

Assim sendo, urge continuar a desenvolver estratégias para uma maximização de recursos 

utilizados no tratamento da dependência da nicotina, de modo a tornar mais eficaz e eficiente esse 

tratamento. 

A partir do que foi descrito neste artigo, recomenda-se que: 

• Todos os indivíduos devam ser abordados e interrogados sobre o uso do tabaco, com 

especial atenção para os adolescentes; 

• Se são fumadores, devem ser aconselhados, motivados e auxiliados a interromper o uso; 

• O acesso ao tratamento deve ser facilitado em todos os níveis de atenção à saúde; 
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• A terapia de reposição da nicotina deve ser adotada para a maioria dos fumantes, exceto 

para grupos de risco; 

• A terapia cognitivo-comportamental individual e em grupo deve ser sempre utilizada, 

visto ser um recurso de tratamento que, associado à terapia farmacológica, apresenta uma 

maior eficácia; 

• As terapias cognitivo-comportamentais de 3ª geração constituem como uma mais valia 

de complementaridade ao tratamento; 

• Deverão ser adotadas novas medidas preventivas para a população geral, pois o resultado 

esperado quanto à redução da dependência da nicotina não tem sido suficiente. 
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