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RESUMO 
O tabagismo é o maior responsável pelas doenças respiratórias (DR). Os efeitos nocivos 
do tabaco sobre o aparelho respiratório se iniciam ainda intraútero e influenciam as 
respostas imunológicas ao longo da infância e vida adulta. Os tabagistas com DR possuem 
peculiaridades que podem dificultar a cessação tabágica, tais como maior grau de 
dependência e de abstinência de nicotina; níveis mais elevados de monóxido de carbono 
exalado; motivação e autoeficácia baixas; maior preocupação com ganho ponderal; e 
elevada prevalência de ansiedade e depressão. Além disso, requerem tratamento mais 
intensivo e prolongado. É necessário esclarecer sempre o paciente sobre o fato de que 
parar de fumar será a única medida que irá reduzir a progressão das DR e melhorar sua 
qualidade de vida, independentemente do tempo e da gravidade da doença. Os médicos 
devem sempre oferecer o tratamento de cessação tabágica. O tratamento ambulatorial 
ou hospitalar deve ser multidisciplinar, baseado em intervenções comportamentais e 
farmacoterapia, sendo eficaz e custo-efetivo, dobrando as chances de sucesso. 

Descritores: Doenças respiratórias/terapia; Doenças respiratórias/tratamento 
farmacológico; Tabagismo/epidemiologia, Abandono do uso do tabaco; Aconselhamento; 
Neoplasias pulmonares.
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INTRODUÇÃO

O tabagismo é a principal causa de morte evitável no mundo e é responsável por 
7 milhões de óbitos anuais, 890 mil desses associados ao tabagismo passivo.(1) No 
Brasil, morrem 156 mil pessoas por ano por doenças relacionadas ao tabaco.(2) No 
mundo, há cerca de 1,1 bilhões de tabagistas que vivem, em sua maioria, em países 
de baixa e média renda, onde a carga da doença e mortalidade por tabaco é maior.(1)

A prevalência do tabagismo no Brasil tem caído de forma notável, conforme 
demonstra a série histórica de 2006-2017 da pesquisa “Vigilância de fatores de risco 
e proteção para doenças crônicas por inquérito telefônico” (Vigitel), com redução 
de 48,2% (de 19,5% para 10,1%).(3) Em 2017, a pesquisa Vigitel revelou 10,1% 
de tabagistas (13,2% nos homens e 7,5% nas mulheres) no país, o que ainda 
representa 18,2 milhões de fumantes com idade acima de 18 anos.(3,4)

A Convenção-Quadro para o Controle do Tabaco(5) inclui a oferta para o tratamento 
da dependência nicotínica como uma das seis políticas mais custo-efetivas do pacote 
MPOWER, um acrônimo que significa Monitoring tobacco use (monitorar o uso do 
tabaco); Protecting people from tobacco smoke (proteger as pessoas da fumaça 
do tabaco); Offering help to quit tobacco use (oferecer ajuda para abandonar o 
uso do tabaco); Warning about the dangers of tobacco (alertar sobre os perigos 
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do tabaco); Enforcing bans on tobacco advertising 
(fazer cumprir a proibição da propaganda do tabaco) 
e Raising taxes on tobacco products (aumentar os 
impostos dos produtos do tabaco).(6) Apesar dos 
esforços bem-sucedidos com as políticas antitabaco 
no Brasil, incluindo a oferta de tratamento no Sistema 
Único de Saúde,(7,8) há subgrupos de tabagistas com 
comorbidades relevantes que têm maior dificuldade 
na cessação tabágica, como os pacientes com DPOC, 
o que exige esforço adicional na oferta e estratégias 
dos programas de cessação.(9)

Os tabagistas portadores de doenças crônicas não 
transmissíveis relacionadas ao uso de tabaco precisam 
ser tratados com a máxima eficácia, porque, se 
continuarem fumando, a progressão dessas doenças 
levará a enormes prejuízos para suas vidas, com 
incapacidade e mortalidade precoces.(10,11)

A abordagem deve ser direcionada para as mudanças 
comportamentais, sendo a motivação e o desejo de 
parar os catalisadores desse processo, apoiada por 
farmacoterapia eficaz, conforme recomendam as 
principais diretrizes.(12-14) Os médicos devem estar 
preparados para tratar esses pacientes, particularmente 
quando esses já apresentam pneumopatias crônicas.

Os objetivos do presente artigo foram revisar e avaliar 
as principais evidências do impacto à saúde decorrentes 
do consumo de tabaco nas doenças respiratórias e 
alertar o médico, particularmente o pneumologista, 
de que é preciso priorizar o tratamento do tabagismo 
na assistência aos pneumopatas.(8,15,16)

METODOLOGIA

A estratégia de busca escolhida foi o método 
denominado revisão integrativa da literatura científica, 
cujo propósito é o de realizar buscas por palavras-chave, 
assim como reunir artigos, revisões sistemáticas e 
relatórios técnicos, de modo a resumir os resultados 
e evidências acerca de um tema específico.(17-19)

Para a presente revisão foram formuladas as seguintes 
questões de pesquisa:

• Quais são as evidências do aconselhamento 
na cessação do tabagismo nos pacientes com 
doenças respiratórias?

• Quais são as evidências da farmacoterapia 
na cessação do tabagismo nos pacientes com 
doenças respiratórias?

A seleção dos 176 artigos foi efetuada a partir 
da busca on-line na Biblioteca Virtual em Saúde, 
SciELO e MEDLINE/PubMed. Foram utilizados 
os seguintes descritores controlados através de 
palavras-chave: tabagismo; dependência a nicotina; 
efeitos à saúde respiratória; farmacoterapia na 
cessação; aconselhamento na cessação; doença 
pulmonar obstrutiva crônica; asma; tuberculose; e 
pneumoconiose.

AVALIAÇÃO CLÍNICA DO TABAGISTA

Os tabagistas com doenças respiratórias apresentam 
maior necessidade e urgência em parar de fumar; por 

isso, os médicos precisam assumir um papel proativo 
no sentido de encorajar e oferecer tratamento para a 
cessação tabágica. Essa abordagem deve ser realizada 
em conjunto com o tratamento da doença de base. 
Para tanto, os médicos necessitam ser capacitados, 
tanto no manejo da farmacoterapia quanto nas técnicas 
cognitivo-comportamentais.(13,15)

Desde a primeira visita, o médico deve esclarecer 
o paciente do fato que parar de fumar será a única 
medida que resultará na redução do declínio da função 
pulmonar, melhora da resposta terapêutica e redução 
da frequência de exacerbações. Essa abordagem 
deve ser multidisciplinar e alcançar todos os níveis 
da assistência em saúde, seja ambulatorial, seja 
hospitalar.(20,21)

A população com doenças respiratórias possui 
peculiaridades que podem dificultar a cessação tabágica, 
tais como maior grau de dependência e de sintomas 
de abstinência; motivação e autoeficácia baixas; 
excessiva preocupação com ganho ponderal; e elevada 
prevalência de distúrbio psiquiátrico. Além disso, ela 
requer tratamento mais intensivo e prolongado.(21,22)

Identificar os fatores preditores e conhecer as 
técnicas para a cessação tabágica são fundamentais 
na abordagem do tabagista. A motivação prediz a 
frequência de tentativas e o grau de dependência prediz 
o desfecho dessas tentativas. O uso concomitante de 
álcool e de múltiplas drogas são fatores dificultadores 
da cessação.(23,24)

O tabagista deve ser submetido à avaliação clínica 
completa antes de iniciar o tratamento (Quadro 1).(10,13) 
Os objetivos da anamnese são, dentre outros, analisar 
o perfil tabágico do paciente; seu grau de motivação, 
dependência e autoeficácia; sua experiência em 
tentativas prévias de cessação tabágica; as doenças 
associadas ao tabagismo; as contraindicações 
para as medicações específicas; e suas crenças e 
preferências. (10,25) O médico deve realizar um exame 
físico completo e solicitar exames de acordo com a 
demanda e a disponibilidade local.(23) Os resultados da 
espirometria e de exames de imagem podem ser úteis 
na motivação para parar de fumar.(24,26,27)

Conhecer o grau de dependência tabágica é importante 
para guiar o tratamento (Quadro 2). O instrumento mais 
utilizado é o Teste de Fagerström para Dependência à 
Nicotina.(28) Em 2012, o teste foi renomeado para Teste 
de Fagerström para Dependência aos Cigarros. (29) O 
modelo transteórico de Prochaska e DiClemente é o 
mais utilizado para avaliar o grau de motivação para 
a cessação tabágica, sendo útil para programar a 
tentativa da cessação tabágica (Quadro 3).(30)

EVIDÊNCIAS ATUAIS DA EFETIVIDADE 
DO ACONSELHAMENTO E DA 
FARMACOTERAPIA

Aconselhamento cognitivo-comportamental
Após identificar o grau de dependência tabágica 

de cada paciente, a principal e subsequente ação é o 
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aconselhamento breve para a cessação do tabagismo 
e a programação de visitas para o acompanhamento, 
com consultas mais prolongadas.(31)

Sabe-se que a autoeficácia e a autoestima afetam 
a capacidade de a pessoa parar de fumar; portanto, 
conselhos construtivos devem ser direcionados para 
tratar as questões de motivação para deixar de fumar 
e para prevenir a recaída.(31) Sempre que possível, 
o médico deve individualizar o tratamento para a 
cessação do tabagismo, discutindo a relação com 
o ato de fumar e as razões pelas quais o indivíduo 
segue fumando, assim como as opções terapêuticas 
disponíveis (suporte psicológico e farmacológico).(10,13)

No aconselhamento, o médico deve ter empatia, 
conhecer as estratégias de cessação tabágica e ajudar 
o tabagista já nessa fase inicial. Deve-se abordar 
os efeitos negativos do tabagismo e os benefícios 

de sua cessação.(31) No protocolo de atendimento é 
fundamental estabelecer a data de cessação; identificar 
as situações de risco para fumar e treinar habilidades 
para enfrentá-las; explicar os sintomas de abstinência; 
e acompanhar o paciente de forma bem próxima por 
meio de consultas médicas, chamadas telefônicas, 
e-mails, WhatsApp e SMS.(23,30,31) O médico deve 
informar sobre possíveis complicações do tratamento 
e benefícios da cessação. Além disso, reduzir as 
crenças fatalistas e abordar a depressão melhoram a 
autoeficácia, a autoestima e o sentimento de controle 
sobre o tratamento.(31)

Nos pacientes com asma ou DPOC é possível 
aumentar a motivação usando resultados dos exames 
espirométricos.(24,26,27) No câncer de pulmão, a postura 
empática, positiva e direta é fundamental: “Uma das 
melhores coisas que você pode fazer para combater o 

Quadro 1. Anamnese tabágica e exame clínico inicial: o que valorizar?
História tabágica Informações e testes na anamnese e avaliação inicial

Idade e carga tabágica Idade ao início de consumo regular de tabaco; número de cigarros/dia; 
frequência de uso; tempo total de tabagismo em anos-maço

Tipos de uso de nicotina Cigarro convencional; artesanal; bali; mascado; rapé, narguilé; e-cigarros; 
tabaco aquecido; charuto; cachimbo

Tentativas, tratamentos, abstinência 
e desfechos

Nº de tentativas e tratamentos prévios com ou sem sucesso; sintomas de 
abstinência; recaídas e prováveis causas

Fatores associados: gatilhos para 
fumar

Comportamentais (café, bebida, após refeições, dirigir etc.); emocionais 
(estresse, discussão, ansiedade, depressão etc.); ambientais (conviver com 
fumantes em casa, trabalho ou lazer)

Exposição ao fumo passivo Tabagismo passivo: secundário e terciário
Grau de dependência Teste de Fagerström de Dependência de Nicotina
Nível de motivação Estágio motivacional: modelo de Prochaska e DiClementi; escala de 

autoeficácia: prontidão, importância e confiança
Avaliação de ansiedade e depressão Escala Hospitalar de Ansiedade e Depressão; Inventário de Becker para 

Ansiedade e Depressão
Comorbidades clínicas que interfiram 
no curso ou manejo do tratamento 

Lesões orais; úlcera péptica; diabetes; hipertensão arterial; cardiopatias; 
pneumopatias; nefropatia; hepatopatia; câncer; história de convulsão; 
epilepsia; acidente vascular encefálico; alergias (cutânea, respiratória, 
medicamentosa); dermatopatias

Comorbidades psiquiátricas que 
interfiram no curso ou manejo do 
tratamento

Ansiedade; depressão; distúrbio bipolar; transtorno do pânico; esquizofrenia; 
transtorno déficit de atenção e hiperatividade; anorexia nervosa; bulimia; 
compulsão (alimentar, compra, jogo patológico)

Consumo de álcool e/ou outras 
drogas psicoativas

Questionário CAGE; escala AUDIT; padrão de uso de álcool; abstinência 
alcoólica recente; padrão de uso de maconha, crack, cocaína e outras drogas

Atividade física e peso corporal Prática de atividade física regular; sedentarismo; índice de massa corpórea
Medicamentos em uso que podem 
interferir no tratamento

Antidepressivos; inibidores da MAO; carbamazepina; fenitoína; barbitúricos; 
antipsicóticos; cimetidina; pseudoefedrina; hipoglicemiantes orais; insulina; 
corticoides sistêmicos; teofilina

Situações que demandam cautela no 
uso de fármacos

Adolescentes; mulheres grávidas ou nutrizes; idosos; casos de infarto agudo do 
miocárdio e AVE recentes; arritmia grave; uso de psicotrópicos; insuficiência 
renal crônica (hemodiálise)

Antecedentes familiares Histórico de tabagismo nos familiares; convivência com familiares fumantes 
em casa

Exame físico Completo, identificando sintomatologia de doença pregressa ou atual, 
limitado ao protocolo terapêutico a ser proposto

Exames complementares Rotina básica: radiografia de tórax; espirometria; eletrocardiograma; 
hemograma; bioquímica sérica e urinária; testes úteis na avaliação e 
seguimento: monóxido de carbono no ar expirado e cotinina (sérica, salivar ou 
urinária)

Baseado em informações de Reichert et al.(12) e Fiore et al.(13) CAGE: Cut down, Annoyed, Guilty, and Eye-opener; 
AUDIT: Alcohol Use Disorders Identification Test; MAO: monoaminoxidase; e AVE: acidente vascular encefálico.
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câncer de pulmão é parar de fumar. Eu posso ajudar 
você”. Os fumantes com tuberculose melhoram a 
qualidade de vida quando alocados no protocolo 
terapêutico Directly Observed Treatment, Short Course 
(DOTS, tratamento diretamente observado de curta 
duração) associado ao suporte para a cessação tabágica. 
Para esses pacientes são indicadas a intervenção breve 
no momento do diagnóstico e a manutenção do apoio 
comportamental mensal durante todo o tratamento 
da tuberculose.(32)

ABORDAGEM FARMACOLÓGICA

Os estudos mostram que, nos pacientes com 
DPOC, a intervenção farmacológica associada ao 
aconselhamento comportamental intensivo apresenta 
efetividade com alta qualidade de evidência através de 
resultados agrupados em uma meta-análise — risco 
relativo (RR) = 2,53; IC95%: 1,83-3,50.(33) Em relação 
à monoterapia, as chances de cessação comparadas 
ao placebo duplicam com o uso da bupropiona (RR = 
2,03; IC95%: 1,26-3,28), mais que duplicam com o 
uso da terapia de reposição de nicotina (TRN) — RR 
= 2,60; IC95%: 1,29-5,24 — e triplicam com o uso 
da vareniclina (RR = 3,34; IC95%: 1,88-5,92).(33)

Em relação ao uso da nortriptilina, fármaco de segunda 
linha, não há superioridade na cessação em relação 
ao placebo em pacientes com DPOC.(34) Nos tabagistas 
com asma, a taxa de cessação é baixa e há ainda 
poucos estudos. Os possíveis motivos podem incluir a 
associação ao não desejo de parar de fumar e outros 
fatores, como depressão, baixo nível socioeconômico e 
baixa escolaridade.(35) Um ensaio clínico randomizado 
(ECR) envolvendo pacientes com asma mostrou que 
não houve diferença na cessação tabágica com o uso 
de vareniclina em comparação ao de placebo (RR= 
1,25; IC95%: 0,38-4,14).(36)

Com o uso de TRN, bupropiona ou vareniclina, como 
com qualquer outro medicamento, podem ocorrer 
eventos adversos; portanto, todos os pacientes em 
uso de fármacos para a cessação tabágica devem 
ser monitorados. Os Quadros 4 e 5 apresentam os 
fármacos de primeira linha na cessação do tabagismo 
e suas principais características.

Tratamento estendido e combinado
Os dados da literatura ainda são escassos para 

recomendar a utilização de vareniclina de forma 
estendida. Um estudo observacional aberto, com 

Quadro 2. Avaliação da dependência tabágica: Teste de Fagerström de Dependência de Nicotina.
1. Durante quanto tempo, logo após acordar, você fuma o primeiro cigarro?
    (3) Dentro de 5 min.  (2) Entre 6-30 min.  (1) Entre 31-60 min.  (0) Após 60 min.     
2. Para você é difícil não fumar em lugares proibidos?
    (1) Sim   (0) Não                                                                  
3. Qual dos cigarros que fuma durante o dia lhe dá mais satisfação?
    (1) O primeiro da manhã (0) Os outros                                            
4. Quantos cigarros você fuma por dia?
    (0) Menos de 10          (1) De 11 a 20  (2) De 21 a 30  (3) Mais de 31          
5. Você fuma mais frequentemente pela manhã? 
    (1) Sim   (0) Não                                                                         
6. Você fuma mesmo doente, quando precisa ficar na cama a maior parte do tempo? 
    (1) Sim    (0) Não                                         
Total de pontos: [0-2]: muito baixa; [3-4]: baixa; [5]: média; [6-7]: elevada; [8-10]: muito elevada
Adaptado de Heatherton et al.(28)

Quadro 3. Estágios de mudança comportamental.
Estágio Situação em que o paciente se encontra e estratégias motivacionais no 

aconselhamento
Pré-contemplação Ainda não há intenção de parar em um futuro previsível (em 6 meses), nem mesmo 

uma crítica envolvendo o comportamento de fumar
Aconselhamento: o paciente deve ser orientado a conhecer os riscos de fumar

Contemplação Há conscientização de que fumar é um problema, há ambivalência quanto à 
perspectiva de mudança, pretende parar dentro de 6 meses
Aconselhamento: o paciente está receptivo à informação para mudar o 
comportamento

Preparação ou determinação Prepara-se para interromper o tabagismo, frequentemente no próximo mês, e está 
determinado, 
Aconselhamento: o paciente planeja ativamente a escolha do Dia “D” como 
estratégia para realizar a mudança de comportamento

Ação Para de fumar: o indivíduo toma a atitude que o leva a concretizar a mudança de 
comportamento desejada
Aconselhamento: o paciente modifica o comportamento e interrompe o tabagismo 

Manutenção ou prevenção da 
recaída

Neste estágio pode ocorrer a finalização do processo de mudança ou a recaída
Aconselhamento: o paciente deve aprender estratégias para resistir aos gatilhos para 
fumar e prevenir a recaída

Adaptado de Prochaska & DiClemente.(30)
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pacientes com DPOC grave a muito grave e que 
utilizaram vareniclina por 24 semanas, mostrou que a 
taxa de abstinência foi de 17,7%, avaliada pela análise 
de intenção de tratamento.(40)  Por outro lado, quando 
foram avaliados os estudos que incluíram fumantes 
com características gerais, houve uma demonstração 
de efetividade de tratamento em relação aos dados 
agrupados de quatro ECR, envolvendo 2.170 indivíduos 
(RR = 3,64; IC95%: 2,81-4,72).(32)

Não foram identificados ECR com a utilização de doses 
reduzidas de vareniclina em pacientes com doenças 
respiratórias. Existem apenas quatro ECR (total de 
1.266 indivíduos) que mostraram, agrupados, que 
a vareniclina foi efetiva mesmo em doses inferiores 

àquelas recomendadas para a população de fumantes 
em geral (RR = 2,08; IC95%: 1,56-2,78).(33) Um estudo 
retrospectivo envolvendo mais de 14.000 pacientes 
com diagnóstico de DPOC, com ou sem comorbidades 
cardiovasculares ou psiquiátricas associadas, mostrou 
que o uso de bupropiona ou de vareniclina não 
aumentou o risco de eventos cardiovasculares ou 
neuropsiquiátricos em seis meses, se comparado aos 
pacientes sem DPOC que utilizaram TRN.(41)

A combinação de duas formas de TRN apresenta a 
mesma efetividade quando comparada à vareniclina 
(OR = 1,06; IC95%: 0,75-1,48).(42) Uma meta-análise 
com dados agrupados de dois ECR com 787 indivíduos 
no total mostrou que a combinação de vareniclina 

Quadro 4. Mecanismo de ação, absorção, metabolismo, apresentação e posologia recomendada dos medicamentos de 
primeira linha na cessação do tabagismo.

Medicamento Características
Terapia de reposição 
de nicotina

Mecanismo de ação Atua nos receptores nicotínicos no nucleus accumbens, na área 
tegumentar ventral no sistema nervoso central

Absorção Lenta: adesivo transdérmico (75% da dose é absorvida), durante 24 h, 
pico plasmático em 40 min, níveis séricos estabilizam entre 8-10 h.
Rápida: goma e pastilha (50% da dose é absorvida), atinge pico 
plasmático em 20 min

Metabolismo Nicotina é metabolizada em cotinina no fígado; pequena eliminação 
renal de forma inalterada. Apenas 5% se liga a proteínas plasmáticas

Apresentação Adesivoa: 21, 14 e 7 mg, caixa com 7 unidades
Goma de mascara: 2 e 4 mg, caixa com 30 unidades
Pastilhaa: 2 e 4 mg, cartela com 4 ou caixa com 36 unidades

Posologia padrão Adesivo: dependência moderada/alta (15-20 cigarros/dia): 21 mg/dia 
por 4 semanas, seguido por 14 mg/dia por 4 semanas e 7 mg/dia por 2-4 
semanas
Goma e pastilha: 2 mg a cada 1-2 h/4 semanas, seguido por 2 mg a cada 
2-4 h/4 semanas e 2 mg a cada 4-8 h/2-4 semanas. Máximo: 20 por dia. 
Dose de 4 mg nas primeiras 4 semanas em indivíduos com dependência 
elevada/muito elevada

Bupropiona Mecanismo de ação Bloqueio da recaptação neuronal da dopamina, noradrenalina, e 
serotonina.

Absorção Rápida pelo sistema digestório, atingindo pico plasmático em 3 h, 
permanecendo elevado na insuficiência renal

Metabolismo Meia-vida de 21 h. A metabolização é hepática, principalmente pela 
isoenzima CYP2B6, que pode ser afetada por diversas drogas. Liberação 
lenta pelos rins (87%). Muitas interações medicamentosas (ver Quadro 5) 

Apresentação Comprimidos de cloridrato de bupropiona 150 mg; caixas com 30 ou 60 
comprimidos

Posologia padrão 1 comprimido 150 mg pela manhã, após o desjejum, nos 3 primeiros dias, 
seguido por 1 comprimido 150 mg pela manhã e à tarde, por 12 semanas

Vareniclina Mecanismo de ação Agonista parcial dos receptores nicotínicos α4β2 (compete com a 
nicotina nos receptores e libera dopamina) e na recaptação neuronal de 
dopamina

Absorção Absorção quase total após a administração oral e com alta 
disponibilidade sistêmica. Pico máximo em 3 h e estado de equilíbrio em 
4 dias.

Metabolismo Mínimo. Eliminação renal (92%) e excretada de forma inalterada
Apresentação Comprimidos de tartarato de vareniclina de 0,5 mg e 1 mg, caixas com 

11 comprimidos de 0,5 mg + 154 comprimidos de 1 mg
Posologia padrão 1ª semana: 1 comprimido de 0,5 mg por 3 dias, seguido de 1 comprimido 

de 0,5 mg duas vezes/dia por 4 dias
2ª a 12ª semana: 1 comprimido de 1 mg duas vezes/dia.

Baseado em Reichert et al.(12); Fiore et al.(13); Jiménez-Ruiz et al.(22); van Eerd et al.(33); Cahill et al.(36); European 
Network for Smoking and Tobacco Prevention(37); Ministério da Saúde do Brasil(38); e National Comprehensive 
Cancer Network.(39) aFormulações disponíveis no Brasil.
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Quadro 5. Modo de usar, precauções, efeitos adversos, contraindicações, eficácia e associações dos medicamentos de 
primeira linha na cessação do tabagismo.
Medicamento Características Pontos a considerar
Terapia de 
reposição de 
nicotina

Prescrição Receituário comum
Modo de usar Início: recomenda-se começar na data marcada para a cessação; terapia 

pré-cessação, avaliar caso a caso
Adesivo: aplicar no tronco, toda manhã, em áreas sem pelos e não expostas ao sol; 
rodízio dos locais; manter o adesivo por 24 h; não precisa tirar para o banho
Goma: mascar até sentir gosto e/ou formigamento; em seguida deixar a goma 
entre a gengiva e a bochecha; voltar a mascar por 20-30 min
Pastilha: movê-la lentamente de um lado para outro na boca, sem chupar, mastigar 
ou engolir; dissolve na cavidade oral entre 20-30 min

Precauções Evitar bebidas cítricas e alimentos por 15-30 min após o uso de goma de mascar ou 
pastilha de nicotina

Efeitos adversos Adesivo: eritema e infiltração da derme no local da aplicação, sialorreia, náuseas, 
vômitos, diarreia e insônia
Goma: lesões de gengiva, sialorreia, gosto desagradável, amolecimento dental, 
náuseas, vômitos, dispepsia, soluços, dores na ATM
Pastilha: soluços, sialorreia, gosto desagradável, dispepsia

Contraindicações Na presença de DCV ou doença cardiovascular grave e/ou aguda (< 15 dias), 
discutir com o especialista e avaliar risco-benefício
Evitar o uso de goma ou pastilha de nicotina em pacientes com úlcera péptica 
ativa ou dor na ATM
Grávidas/nutrizes: pesar risco-benefício de uso em menor dose que a inalada com 
uso de tabaco; preferir goma ou pastilha ao adesivo

Eficácia Risco relativo de sucesso: 2,60 (IC95%: 1,29-5,24)
Associação Uso combinado de adesivo com pastilha ou goma

Associação com bupropiona ou vareniclina em casos mais difíceis
Bupropiona Prescrição Receituário branco especial, em duas vias.

Modo de usar Iniciar 7 dias antes do dia marcado para cessar o tabagismo
Tomar o 2º comprimido à tarde, pelo menos, 8 h após o 1º comprimido

Precauções Evitar, se possível, tomar o 2º comprimido após as 17 h para reduzir a insônia.
Se tiver gastrite, usar protetor gástrico e não tomar em jejum
Evitar uso se a hipertensão arterial sistêmica não for controlada

Efeitos adversos Reduz reflexos (pior desempenho em tarefas que requerem habilidade motora)
Boca seca, insônia, tontura, cefaleia, agitação, ansiedade, tremores

Contraindicações 
e interações 
medicamentosas

Possui muitas interações medicamentosas
Relativas: uso nocivo de álcool; uso de carbamazepina, barbitúricos, fenitoína, 
antipsicóticos, antidepressivos, cimetidina, teofilina, corticoides sistêmicos, 
hipoglicemiantes orais e insulina
Absolutas: epilepsia e convulsões (inclusive febril), abstinência alcoólica recente, 
DCV, bulimia, anorexia nervosa, pânico, uso de inibidores da MAO nos últimos 14 
dias, idade < 16 anos, grávidas e nutrizes

Eficácia Risco relativo de sucesso = 2,03 (IC95%: 1,26-3,28)
Associação Associação com terapia de reposição de nicotina e/ou vareniclina em casos mais 

difíceis
Vareniclina Prescrição Receituário comum

Modo de usar Iniciar 7 dias antes do dia marcado para cessar o tabagismo
Comprimidos de 0,5 mg somente na 1ª semana + 1 mg duas vezes/dia por 11 semanas

Precauções A biodisponibilidade não é afetada pela alimentação nem pelo horário da 
administração, pode tomar após as refeições

Efeitos adversos Mais comuns: náuseas (33%), raro necessitar a retirada; sonhos vívidos
Alguns pacientes relatam tontura, boca seca, sonolência e flatulência
Pode se associar a humor depressivo, ideação suicida e descontrole de distúrbios 
psiquiátricos, embora também possam ocorrer pela abstinência

Contraindicações 
e interações 
medicamentosas

Poucas interações medicamentosas
Uso com cautela em tabagistas com distúrbios psiquiátricos graves (surto psicótico, 
ideação ou tentativa de suicídio etc.): discutir com o psiquiatra

Eficácia Risco relativo = 3,35 (IC95%: 1,89-5,92)
Associação Associação: vareniclina com terapia de reposição de nicotina e/ou bupropiona em 

casos mais difíceis
Baseado em Reichert et al.(12); Fiore et al.(13); Jiménez-Ruiz et al.(22); van Eerd et al.(33); Cahill et al.(36); European 
Network for Smoking and Tobacco Prevention(37); Ministério da Saúde do Brasil (38); e National Comprehensive 
Cancer Network.(39) ATM: articulação temporomandibular; DCV: doença cerebrovascular; e MAO: monoaminoxidase.
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com TRN (adesivo) foi mais eficaz quando comparada 
com o uso de vareniclina isolada (OR = 1,62; IC95%: 
1,18-2,23).(43)

TABAGISMO E DOENÇAS RESPIRATÓRIAS

Asma e uso de tabaco
A asma é uma doença fenotipicamente heterogênea, 

que resulta de interações complexas entre fatores 
ambientais e genéticos. A exposição à fumaça ambiental 
de tabaco (FAT), tanto no período pré-natal quanto 
após o nascimento, está associada a um maior risco 
de se desenvolver sintomas semelhantes aos da asma 
na infância.(44,45)

Em uma revisão sistemática com meta-análise,(44) 
demonstrou-se que a exposição à FAT pré ou pós-natal 
foi associada a um aumento de 30% a 70% no risco 
de sibilância incidente, com maior efeito do tabagismo 
passivo materno pós-natal na sibilância em crianças ≤ 
2 anos (OR = 1,70; IC95%: 1,24-2,35) e aumento de 
21% a 85% na asma incidente, com efeito mais forte 
do tabagismo materno pré-natal na asma em crianças 
com idade ≤ 2 anos (OR = 1,85; IC95%: 1,35-2,53).

Outra revisão sistemática com meta-análise(45) 
demonstrou que a exposição pré-natal ao tabagismo 
materno foi associada a um risco aumentado de 
sibilância em crianças < 6 anos de idade (OR = 1,36; 
IC95%: 1,19-1,55) e de chiado ou asma em crianças ≥ 6 
anos de idade (OR = 1,22; IC95%:1,03-1,44). Um grupo 
de autores(46) mostrou que as exposições pós-natais 
ao tabagismo materno ou paterno, respectivamente, 
foram associadas à sibilância em crianças < 6 anos 
de idade (OR = 1,21; IC95%: 1,13-1,31; e OR = 
1,30; IC95%: 1,13-1,51), embora muitas vezes fosse 
impossível separar o papel da exposição pós-natal do 
da exposição pré-natal.

O seguimento de algumas coortes mostrou aumentos 
nas chances de asma incidente após a cessação 
do uso de tabaco.(47-49) Em uma dessas coortes o 
tabagismo continuado ao longo do acompanhamento 
também aumentou significativamente o risco de asma 
incidente.(47)

Ainda não há estudos disponíveis que tenham avaliado 
a mortalidade de asma atribuível ao tabagismo ou a 
fração de asma atribuível ao tabagismo ativo e/ou 
passivo no Brasil. Em 2013, 2.047 pessoas morreram 
por asma no Brasil (5 óbitos/dia), com mais de 120 mil 
hospitalizações por asma.(50) Nos asmáticos tabagistas, 
fumar se associa a um acelerado declínio da função 
pulmonar(51) e a menor resposta à corticoterapia 
inalatória e sistêmica.(52-55) Além disso, esses pacientes 
têm menor chance de controlar a doença: asmáticos 
fumantes apresentam maior frequência de episódios 
de agudização e maior número de hospitalizações por 
exacerbações da doença.(56-59)

Desde os anos 1970 já é reconhecida a associação 
entre o uso de maconha e piora dos sintomas de 
asma. (60-62) Fumar maconha também causa exacerbações 
da asma brônquica e aparecimento de sintomas 

compatíveis com asma.(60-64) A exposição involuntária 
à fumaça da maconha leva a inalação de substâncias 
tóxicas, o que piora os sintomas da asma.(65) Assim, os 
indivíduos com asma ou hiper-reatividade brônquica 
devem evitar fumar tabaco ou maconha, ou serem 
expostos passivamente às suas fumaças.

A cessação do tabagismo reduz os sintomas da asma 
e permite atingir melhor controle da doença.(66,67) 

Algumas evidências sugerem que os portadores de 
asma que são fumantes teriam menor probabilidade 
de parar de fumar do que os fumantes sem asma.(68,69)

Em todo paciente com asma ou hiper-reatividade 
brônquica, o médico deve indagar o status do tabagismo. 
No aconselhamento deve enfatizar:

• Asmáticos ou indivíduos com hiper-reatividade 
brônquica devem evitar fumar ou ficar expostos 
passivamente à fumaça de produtos de tabaco 
ou maconha

• Os não fumantes devem ser aconselhados a não 
iniciar o tabagismo

• Fumantes de tabaco ou de maconha devem 
ser informados a respeito das dificuldades e/
ou riscos de manterem o uso desses produtos 
fumígenos e receber apoio para a cessação do 
tabagismo e da maconha

Os principais benefícios da cessação do tabagismo 
incluem a melhora do controle da asma, a redução 
das exacerbações e do declínio funcional, além da 
melhora da resposta terapêutica.

DPOC e uso de tabaco
A DPOC é uma doença inflamatória multissistêmica 

que resulta da interação entre fatores genéticos e 
ambientais. Embora a fumaça do cigarro persista 
como a maior causa da doença, em algumas regiões, 
a inalação da fumaça da queima de biomassa, as 
exposições ocupacionais e a poluição atmosférica 
também têm papel relevante.(70-74) 

A carga tabágica tem relação com o desenvolvimento, 
a progressão e a gravidade da DPOC e usualmente é 
avaliada pela carga tabágica em anos-maço. Contudo, 
a duração do tabagismo em anos, além de ser mais 
fácil para a avaliação, pode ter melhor correlação com 
o risco de desenvolvimento e progressão da doença.(75)

A prevalência da DPOC varia de acordo com os 
fatores de riscos e critérios funcionais e analíticos; seu 
subdiagnóstico ultrapassa a 70%.(76,77) A prevalência da 
DPOC no mundo e no Brasil é estimada em 12% e 15,8%, 
respectivamente.(70,78) Como a idade e o tabagismo têm 
efeito cumulativo, estima-se que 50% dos fumantes 
desenvolverão a doença ao longo da vida.(79,80)

A DPOC já é a terceira causa de morte no mundo. 
Um estudo realizado em capitais brasileiras constatou 
que 65% das mortes atribuíveis ao tabaco são devido a 
DPOC, doença isquêmica cardíaca, câncer de pulmão e 
doença cerebrovascular.(81)  Em outro estudo brasileiro 
que comparou as taxas de mortalidade entre 1990 e 
2015, constatou-se que houve redução de 31% na taxa 
de DPOC (de 64,5 para 44,5/100.000 habitantes) e 
de apenas 2,1% na taxa de câncer de pulmão. Nesse 
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mesmo período, houve redução de 36,1% na taxa de 
anos de vida perdidos por morte ou incapacidade.(82)

Os pacientes com DPOC costumam omitir de seus 
médicos que continuam fumando, mesmo quando suas 
informações sobre o hábito de fumar são confrontadas 
com medidas de monóxido de carbono ou de cotinina. (83) 
Os fumantes com DPOC têm maior carga tabágica, 
maior grau de dependência e recebem mais orientações 
sobre os riscos e a necessidade de cessar o tabagismo 
do que os fumantes sem DPOC.(20,84)

A motivação para cessar o tabagismo difere pouco 
entre os pacientes com e sem DPOC. Contudo, a 
autoeficácia é menor em fumantes com DPOC, em 
parte devido à elevada frequência de ansiedade e 
depressão.(20,70,84) Em uma coorte dinamarquesa de 
fumantes com DPOC os fatores relacionados com a 
menor chance de cessação foram idade < 65 anos; 
obstrução leve ao fluxo aéreo; classificação A da 
Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease, 
pontuação reduzida na escala de Medical Research 
Council e baixo nível socioeconômico. Naquela coorte, 
a depressão não piorou a taxa de cessação tabágica, 
como foi demonstrado em outro estudo.(85)

A cessação do tabagismo é a única intervenção que 
altera a história natural da DPOC.(20,70,71) Os fumantes 
com DPOC são mais questionados sobre o tabagismo 
e recebem mais orientações e tratamento do que os 
fumantes sem DPOC.(86)  Por outro lado, quando eles 
não são incentivados e encaminhados para programas 
de cessação, mantêm seus hábitos tabágicos quase 
inalterados por vários anos.(87) O Quadro 6 sumariza 
as recomendações terapêuticas e os benefícios na 
cessação do tabagismo nos pacientes com DPOC. 

Câncer de pulmão e uso de tabaco
A fumaça do cigarro contém mais de 7.000 

compostos. (93) Segundo avaliação da Agência 

Internacional de Pesquisa em Câncer, mais de 60 
agentes são considerados carcinogênicos em animais 
de laboratórios, dos quais, em 12 deles, há evidências 
suficientes de carcinogenicidade para humanos.(94,95) 

Há uma forte correlação entre o consumo de cigarros 
ao longo da vida e as alterações genéticas que levam à 
perda do mecanismo de supressão tumoral (metilação 
do DNA e as alterações de microRNA).(71,96-98) O 
tabagismo ativo e o fumo passivo são responsáveis 
por mais de 90% dos casos de câncer de pulmão, com 
relação direta entre o aumento do risco de câncer e 
o consumo de tabaco calculado em anos-maço.(71,97)

Estudos brasileiros revelaram elevadas incidência 
e mortalidade de câncer atribuíveis ao tabagismo, 
particularmente os de pulmão, cavidade oral e 
laringe. (99,100) Um estudo que avaliou a fração de câncer 
atribuída a fatores de risco modificáveis no Brasil 
estimou que, até 2020, a fração atribuível de carga 
de câncer de pulmão relacionada ao tabagismo na 
população será de 83,28% em homens e de 64,80% 
em mulheres.(100,101)

Uma revisão sistemática(102) de estudos com 
portadores de câncer de pulmão com tumores não 
pequenas células, em estágio inicial, e que seguiram 
fumando mostrou RR = 2,94 e IC95%: 1,15-7,54 
para mortalidade por todas as causas e RR = 1,86 e 
IC95%: 1,01-3,41 para recidiva. Nos portadores de o 
tumores de pequenas células, com doença limitada e 
que persistiram fumando, o risco relativo de mortalidade 
por todas as causas (RR = 1,86; IC95%:1,33-2,59); 
para um segundo tumor primário (RR = 4,31; IC95%: 
1,09-16,98); e para recidiva (RR = 1,26; IC95%: 
1,06-1,50). A sobrevida dos pacientes com tumores 
não pequenas células com idade ≥ 65 anos foi de 33% 
para aqueles que continuaram fumando e de 70% 
para aqueles que pararam de fumar. A sobrevida em 
5 anos no grupo com tumores pequenas células foi 

Quadro 6. Recomendações na abordagem e benefícios da cessação no tabagista com DPOC.
Descrição Recomendações

Consulta Todos os pacientes com DPOC devem ser questionados se fumam, incentivados a parar de 
fumar e encaminhados para programas de cessação tabágica

Início do tratamento A intervenção para a cessação modifica o curso natural da DPOC
Iniciar o tratamento para a cessação como integrante do tratamento da DPOC

Abordagem 
terapêutica

Combinar aconselhamento comportamental com fármacos de primeira linha (terapia de 
reposição de nicotina, bupropiona e vareniclina) é a abordagem mais eficaz
Pacientes com maior dificuldade para cessar o uso de tabaco podem se beneficiar do uso de 
mais de um medicamento e/ou doses altas de adesivo de nicotina

Benefícios da 
cessação 

Benefícios nos pacientes com DPOC variam de acordo com a idade, a gravidade e as 
comorbidades
Principais benefícios: 
   Desaceleração da redução progressiva do VEF1
   Redução das exacerbações e hospitalizações
   Redução dos sintomas respiratórios e melhora da qualidade de vida
   Redução das limitações para as atividades diárias
   Melhora da capacidade para a realização de atividades físicas
   Melhora do controle das comorbidades
   Melhora da resposta aos broncodilatadores e corticoides inalatórios

Baseado em Jiménez-Ruiz et al.(20); Jiménez-Ruiz et al.(22) van Eerd et al.(33); Global strategy for the diagnosis, 
management, and prevention of chronic obstructive pulmonary disease(70); U.S. Department of Health and Human 
Services(71); Bai et al.(88); Tonnesen et al.(89); Godtfredsen et al.(90); Anthonisen et al.(91); e Anthonisen et al.(92)
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de 29% entre fumantes e de 63% nos que pararam 
de fumar.(102)

O tabagista com câncer convive com pressões 
médicas, familiares e pessoais para a cessação tabágica 
e sente culpa pelo surgimento da doença, embora 
deseje parar na maioria dos casos. A ameaça de morte 
e de sofrimentos físicos e psíquicos, assim como os 
desafios futuros, dificulta a tomada de decisão de alguns 
pacientes e impulsionam outros para a cessação. O 
pensamento distorcido de ser tarde para abandonar 
o cigarro atrapalha o processo.(103)

Um mesmo paciente oscila entre momentos de alta 
ou baixa autoeficácia para deixar de fumar. É preciso 
sensibilidade do médico para observar a diferença e 
promover uma abordagem individualizada com foco 
nos benefícios da cessação tabágica, o que possibilitará 
melhores resultados no desfecho do tratamento.(103-105) 
Cerca de 50% dos fumantes diagnosticados com câncer 
permanecem fumando.(106) Os fumantes com câncer 
de pulmão apresentam maior motivação para deixar 
de fumar do que a população geral; contudo, podem 
exigir cuidados mais intensivos e abrangentes.(103)

O tabagismo é um fator prognóstico independente, 
o único sob controle direto do paciente. As taxas 
de abstinência são elevadas logo após conhecer o 
diagnóstico, mas as de recaída também. O tratamento 
e a prevenção da recaída são imperativos desde 

a primeira consulta.(103) O Quadro 7 sumariza as 
principais recomendações na abordagem do tratamento 
do tabagismo, assim como enfatiza os benefícios da 
cessação durante a terapêutica oncológica.

Tuberculose e uso de tabaco
Em 2016, 10,4 milhões de pessoas adoeceram e 

1,7 milhões morreram devido à tuberculose; mais de 
95% dos óbitos por tuberculose ocorreram em países 
de baixa e média renda.(110)  O Brasil encontra-se 
entre os 22 países que concentram 80% dos casos 
de tuberculose no mundo. Segundo o Ministério da 
Saúde, houve 4.374 mortes por tuberculose no Brasil 
em 2014.(111) Tanto a tuberculose quanto o tabagismo 
são mais comuns nas populações de países de baixa 
a média renda. Segundo a Organização Mundial da 
Saúde, mais de 20% da incidência global de tuberculose 
pode ser atribuída ao tabagismo.(112)

Há um século, o tabagismo já era identificado como 
um fator de risco para a tuberculose.(113) Na última 
década, vários estudos vêm demonstrando uma 
significativa associação entre exposição à fumaça do 
tabaco e tuberculose, após ajuste para outros fatores 
de risco.(114) Há evidências da associação de tabagismo 
(ativo e passivo) com tuberculose ativa, assim como 
com a resposta terapêutica, recaídas e mortalidade 
por tuberculose.(71,112,114-116) Esses efeitos parecem ser 

Quadro 7. Recomendações na abordagem dos tabagistas com câncer de pulmão.
Descrição Recomendação

Consulta Todos os pacientes devem ser questionados se fumam
Prontuário Inserir em destaque no prontuário como mais um sinal vitala

Início do tratamento Tratamento quando iniciado no pré-operatório melhora as taxas de cessação
Iniciar o tratamento para cessação como integrante do tratamento do câncer

Abordagem 
terapêutica

Aconselhamento isolado é indicado apenas quando a farmacoterapia é contraindicada ou 
recusada pelo paciente
O tratamento farmacológico, em geral, é similar ao da população geral
Farmacoterapia de 1ª linha associada ao aconselhamento é custo-efetiva e deve ser oferecida, 
inclusive para fumantes em rastreamento
Pacientes submetidos a quimioterapia e/ou radioterapia devem receber aconselhamento e 
farmacoterapia

Terapia de reposição 
de nicotina

Terapia de reposição de nicotina pré-cessação e aconselhamento apresentam melhores 
resultados
Considerar a terapia combinada; terapia estendida, e doses maiores de terapia de reposição de 
nicotina
Adesivos: o uso é desaconselhável na doença enxerto-hospedeiro
Goma/pastilha: pode acentuar a mucosite após quimioterapia

Bupropiona É indicada em pacientes com sintomas depressivos
Pode inativar o tamoxifeno e é contraindicada em metástases no sistema nervoso central

Vareniclina Pode exacerbar o sintoma de náusea durante a quimioterapia
Benefícios da 
cessação 

Maiores chances de sobrevida, menor risco de recidiva e de incidência de 2º tumor primário 
relacionado ao tabaco
Melhores resposta e eficácia dos tratamentos propostos, da qualidade de vida e do controle da 
dor, além de elevação da autoestima
Menores riscos de complicações cirúrgicas (embolia pulmonar, deiscência de suturas e 
infecções) e complicações da radioterapia e da quimioterapia
Reduz o risco de desenvolver ou agravar outras doenças relacionadas ao tabaco

Baseado em: Álvares et al.(98); Cinciripini et al.(105); Gritz et al. 2014(106); American Society of Clinical Oncology(107); 
Shields et al.(108); e Koshiaris et al.(109)  aAumenta a taxa de intervenção de médicos e de outros profissionais de 
saúde para a cessação.
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independentes de outros fatores de risco de tuberculose, 
como o alcoolismo e condições socioeconômicas.(71,112,114)

A fumaça do tabaco prejudica a defesa pulmonar 
através de mudanças estruturais, e alterações 
celulares e da resposta imune. Fumar compromete 
a integridade do epitélio das vias respiratórias, 
altera o clearance mucociliar e reduz a capacidade 
fagocitária dos macrófagos alveolares, o que aumenta 
a probabilidade de que o Mycobacterium tuberculosis 
atinja os alvéolos, onde se inicia a infecção por 
tuberculose.(71,117-121) Alguns estudos sugerem que o 
aumento da suscetibilidade à tuberculose pulmonar 
se deva à redução de imunoglobulinas circulantes e 
da relação CD4/CD8, ambas causadas pela fumaça 
do tabaco.(71,122-126)

O tabagismo passivo aumenta tanto o risco de 
infecção por tuberculose quanto à ocorrência da 
tuberculose ativa, especialmente em crianças. Esse 
risco pode estar aumentado em nove vezes em 
crianças e jovens menores de 15 anos, mesmo sem 
contato com tuberculose pulmonar no domicilio. 
Existe uma forte relação dose-resposta entre o risco 
de tuberculose e o número de cigarros aos quais as 
crianças são expostas por dia.(127,128) Adultos não 
tabagistas expostos à fumaça de tabaco em ambientes 
fechados também apresentam um risco aumentado 
de desenvolver tuberculose pulmonar.(129) Comparados 
aos não fumantes, os tabagistas com tuberculose 
apresentam risco aumentado de manifestações clínicas 
mais severas; mortalidade; retardo na negativação do 
escarro; falência no tratamento; recaída da tuberculose; 
resistência a medicamentos tuberculostáticos; lesões 
cavitárias; maior positividade no escarro; e sequelas 
mais extensas.(71,114,115,124,130-133)

Os tabagistas portadores de tuberculose ativa mas 
sem história anterior de tuberculose apresentam um 
risco de morte nove vezes maior por tuberculose 
quando comparados a portadores de tuberculose que 
nunca fumaram.(134)

O controle do tabagismo é uma importante estratégia 
para reduzir o número de pacientes infectados com o 
bacilo da tuberculose e também de pessoas que irão 
desenvolver a doença. Para tanto, torna-se fundamental 
aconselhar e apoiar os fumantes com tuberculose a 
cessar o tabagismo. Os tabagistas com tuberculose, 
quando param de fumar, reduzem o risco de morte por 
tuberculose em cerca de 65% em comparação com 
os que continuam a fumar.(134) A Organização Mundial 
da Saúde recomenda que os programas de controle 
da tuberculose e do tabagismo trabalhem de forma 
integrada para que o tratamento do tabagismo seja 
oferecido a todo paciente com tuberculose.(112,114,115)

Doenças respiratórias ambientais e uso de 
tabaco

O tabagismo, a poluição do ar ambiental e a poluição 
intradomiciliar são fatores de risco que ocupam, 
respectivamente, o segundo (7,13 milhões de mortes/
ano), o sexto (4,3 milhões de mortes/ano) e o oitavo 

(2,6 milhões de mortes/ano) lugares no ranking para 
a mortalidade global.(135) No Brasil, a poluição do ar 
ambiental ocupa o 11º lugar no ranking.(136)

As doenças relacionadas a material particulado, 
gases e agentes cancerígenos ocorrem em virtude do 
estresse oxidativo, inflamação pulmonar e sistêmica e 
lesão no DNA. As principais doenças relacionadas com 
a exposição a poluentes ambientais são as doenças 
cardiovasculares isquêmicas, neoplasias, DPOC e 
infecções respiratórias.(137)

Segundo estimativas da Organização Mundial da 
Saúde para 2016, a poluição do ar ambiental e a 
poluição intradomiciliar, no Brasil, foram responsáveis, 
respectivamente, por mais de 51,8 mil e 14,1 mil 
mortes, com taxa de mortalidade padronizada de 24 
e de 7 óbitos/100 mil habitantes.(138) Um grupo de 
autores, estimando o material particulado inalado em 
12 mg/cigarro e a exposição à poluição do ar entre 
13-30 µm³ de ar/dia, avaliaram que há riscos para 
câncer de pulmão, doenças cardiovasculares e doenças 
pulmonares.(139)

Outro grupo de autores encontrou menores valores da 
função pulmonar em mulheres fumantes e não fumantes 
que moravam em ambientes com maiores níveis de 
poluição em relação aos controles. A exposição de 
fumantes à FAT aumenta o risco de câncer de pulmão, 
evidenciando um efeito aditivo entre os riscos.(140)

Não foram identificadas diferenças entre o perfil de 
fumantes e as doenças relacionadas à poluição do ar. 
Embora ainda não seja conhecido o impacto isolado 
da cessação de tabagismo em indivíduos expostos à 
poluição, a proibição de fumar em ambientes fechados 
teve um relevante impacto na redução da morbidade 
e mortalidade. Uma meta-análise com 44 estudos 
revelou importantes reduções na hospitalização e em 
óbitos por doenças respiratórias.(141) Esse fato permite 
inferir que as pessoas vivendo numa mesma cidade, 
sem mudanças dos níveis de poluição, poderiam se 
beneficiar da redução da exposição à FAT. O mesmo 
vale para o impacto da cessação do tabagismo na 
redução das doenças respiratórias observada em 
estudos de coorte.(142)

Doenças respiratórias ocupacionais e uso de 
tabaco

A dupla exposição, ao tabaco e ocupacional, tem 
relação somativa de efeitos deletérios e, algumas 
vezes, sinérgicas, potencializando as agressões às 
vias aéreas e ao interstício pulmonar. A inibição do 
clearance mucociliar e as demais alterações nas vias 
aéreas resultam em maior retenção de partículas 
inaladas, bem como facilita a agressão por gases, 
névoas ou vapores químicos inalados. A inflamação e 
a toxicidade no DNA de ambas as exposições podem 
aumentar o risco de adoecimento.(97,143,144)

Os ambientes de trabalho são importantes fatores 
de risco para morbidade e mortalidade globais, sendo 
estimados em 1,53 milhões o número de óbitos/ano e 
em 75,93 milhões o número de anos de vida perdidos 
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por morte ou incapacidade provocados pelos diversos 
riscos ocupacionais.(145) Segundo dados da carga global 
de doenças em 2016, a exposição à fumaça ambiental 
do tabaco nos ambientes de trabalho, isoladamente, 
esteve associada a 433,2 mil óbitos, com maior impacto 
na mortalidade por doenças isquêmicas cardiovasculares 
(252 mil), seguido por DPOC (52 mil) e câncer de 
pulmão (44,4 mil).(146)

A prevalência de fumantes entre os trabalhadores varia 
com o tipo de empresa e de atividade desempenhada 
pelos mesmos, sendo menor em trabalhadores da 
saúde e educação e mais elevada em trabalhadores 
da indústria, serviços de limpeza, mineração e 
construção.(147) Nesses últimos grupos de trabalhadores, 
a prevalência é mais alta do que na população geral, 
com taxas encontradas, comparando a prevalência 
populacional com a dos trabalhadores, de 40,2% vs. 
53,2% na China,(148) 43,0% vs. 66,3% na Turquia(149) 
e 15,1% vs. 49,8% no Brasil.(150) Essas altas taxas 
revelam o impacto do tabagismo entre os menos 
escolarizados e com menor renda, que integram a 
força de trabalho em atividades mais insalubres ou 
exposta a maiores riscos nos ambientes de trabalho.

A cessação de tabagismo reduz o risco de morbidade 
e mortalidade, sendo maior o benefício quanto mais 
precoce for a idade da cessação.(151) É recomendável 
que os serviços de saúde ocupacional das empresas, 
desde o ingresso do trabalhador, desenvolvam políticas 
para estimular e apoiar o trabalhador fumante e 
sua família a parar de fumar. Oferecer tratamento 
aos pacientes tabagistas deve ser um procedimento 
adotado nos serviços de atenção primária à população 
e nas empresas.(152)

A realização de pesquisas com questionários breves 
para monitorar a relação saúde/doença, além de 
ajudar a detectar a necessidade de intervenções 
nos ambientes de trabalho, pode criar importantes 
momentos motivacionais, aumentando assim a chance 
de sucesso na cessação tabágica. Entre os diversos 
fatores motivadores da cessação apresentados por 
esses grupos de trabalhadores mais expostos e mais 
vulneráveis socialmente, destacam-se a presença de 
sintomas respiratórios ou de doença respiratória já 
estabelecida.(149)

Doenças respiratórias intersticiais e uso de 
tabaco

Nos últimos anos, a preocupação com os malefícios do 
tabagismo começou a se concentrar no desenvolvimento 
das doenças pulmonares intersticiais (DPI), sendo três 
patologias consideradas etiologicamente ligadas ao 
tabagismo(153): DPI associada à bronquiolite respiratória; 
pneumonia intersticial descamativa; e histiocitose 
pulmonar de células de Langerhans.

Algumas doenças intersticiais são mais propensas a 
se desenvolver em fumantes, como a fibrose pulmonar 
idiopática e a DPI associada à artrite reumatoide.(153) 

Alguns indivíduos também podem desenvolver uma 
combinação de fibrose pulmonar e enfisema. Essa 

associação é considerada um fenótipo distinto da 
fibrose pulmonar idiopática.(154)

A identificação do papel do tabagismo nas DPI 
é importante porque a compreensão das vias 
patogênicas poderia permitir o desenvolvimento 
de novos medicamentos. Do ponto de vista clínico, 
o reconhecimento de um fenótipo relacionado ao 
tabagismo facilitaria o diagnóstico e o tratamento 
precoces.(155)

Um grupo de autores(156) analisou quatro estudos 
de coorte prospectivos, com 11.691 participantes 
no total, e avaliou a mortalidade em indivíduos com 
anormalidades pulmonares intersticiais. As lesões 
foram associadas a maior carga tabágica em dois 
desses estudos e a maior taxa de mortalidade em 
todas as coortes.

As DPI relacionadas ao tabaco são menos reconhecidas, 
mas existe uma correlação causal bem definida, 
baseada em dados epidemiológicos. A cessação do 
tabagismo é a terapia fundamental para o controle 
desses pacientes, e sua abordagem requer a perfeita 
integração dos dados clínicos, funcionais, radiológicos 
e histopatológicos.

Doenças respiratórias infecciosas e uso de 
tabaco

A deposição dos agentes tóxicos da fumaça do tabaco 
nas vias aéreas afeta os mecanismos de defesa em 
múltiplos níveis: redução do transporte mucociliar, 
maior aderência bacteriana no epitélio respiratório; 
e aumento da permeabilidade vascular alveolar e 
epitelial.(157) Além disso, a contínua exposição ao 
tabaco associa-se a importantes modificações na 
microflora nasofaríngea, o que favorece a colonização 
por patógenos oportunistas.(158)

Um estudo experimental demonstrou que a exposição 
crônica à FAT aumentou os níveis de citocinas 
inflamatórias e TNF-α nos pulmões, e prejudicou 
a imunidade adaptativa após infecção crônica ou 
imunização intranasal com a proteína recombinante 
P6 para Haemophilus influenzae em camundongos. 
Os autores concluíram que há evidências inequívocas 
de que a exposição à FAT possui efeitos em longo 
prazo que são prejudiciais sobre o microambiente 
inflamatório pulmonar, a imunidade à infecção e a 
resposta à vacinação.(159)

Uma revisão sistemática mostrou que tabagistas 
tinham maior risco de contrair pneumonia bacteriana 
do que ex-fumantes — hazard ratio (HR, razão de 
risco) = 1,37; IC95%: 1,06-1,78 — e do que os 
não-fumantes — HR = 1,73; IC95%: 1,44-2,06. (160) 

A pneumonia e a influenza aumentam o risco de 
morbidade e mortalidade e, quando o indivíduo é 
fumante, elevam ainda mais os custos médico-sociais 
e previdenciários. Um estudo de 2017 demonstrou 
que a pneumonia é a terceira causa de adoecimento 
relacionado ao tabagismo no Brasil.(2) Em síntese, 
de acordo com as evidências científicas, o Quadro 8 
demonstra a exposição e riscos dos tabagistas.
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Hospitalizados com doenças respiratórias e 
uso de tabaco

Estudos sobre a prevalência de tabagismo em 
pacientes hospitalizados no Brasil variaram entre 
15% e 22% (167,168)  Em um estudo,(169) os autores 
encontraram uma prevalência de tabagismo de 25% 
entre pacientes internados em um hospital livre de 
tabaco, e 55% apresentavam sintomas de abstinência. 
Em uma revisão sistemática, encontrou-se de 15% a 
27% de tabagistas entre pacientes hospitalizados.(170)

A internação é uma janela de oportunidade para 
iniciar a abordagem antitabágica com grande chance de 
sucesso, principalmente se houver acompanhamento 
após a alta hospitalar.(12,169) A abordagem do tabagista 
internado deve estar inserida na rotina hospitalar. 
Apesar de esse paciente apresentar muitas vezes uma 
motivação elevada e estar disponível, apenas uma 
minoria recebe tratamento para a cessação tabágica 
e a maior parte recai logo após a alta hospitalar.(12,169)

A conduta recomendada é que seja oferecido 
aconselhamento durante a internação e seguimento 
por, pelo menos, quatro semanas, seja presencial, 
seja por contato telefônico. Em uma meta-análise(171) 
com 50 estudos, concluiu-se que as abordagens 
intensivas seguidas por acompanhamento após a alta 
tiveram maior efetividade, pois as recaídas ocorrem 
principalmente durante o primeiro mês após a alta. 
Identificar a fissura e outros fatores que indiquem maior 
chance de fracasso, como a dependência ao álcool ou 
a outras drogas, permite que se possa individualizar 
o tratamento daqueles com maior risco de recaídas.

Foi avaliada a eficácia de um programa de cessação 
para hospitalizados por doença respiratória (doenças 
respiratórias) ou doença cardíaca e registrou-se que 
31% dos pacientes com doenças respiratórias estavam 
abstinentes seis meses após alta hospitalar.(172) Os 
pacientes que receberam aconselhamento individual 
e medicação durante a internação e após a alta 

apresentaram maior adesão ao tratamento, inclusive 
após a alta hospitalar.(173)

O momento da internação deve ser transformado em 
oportunidade de cessação do tabagismo. Os tabagistas 
hospitalizados com doenças respiratórias devem ser 
orientados sobre os benefícios dessa cessação e 
avaliados quanto a seu grau de motivação e dependência 
para receber tratamento específico, o que é similar ao 
recomendado para pacientes com outras patologias. 
Programas com equipes treinadas em tabagismo 
apresentam boa relação custo-efetividade na abordagem 
dos tabagistas.(174) O acompanhamento após a alta, 
por pelo menos seis meses, melhora os desfechos 
e o sucesso da abstinência.(170,175,176) A intervenção 
intensiva associada ao tratamento farmacológico 
para a cessação tabágica nos pacientes com doença 
respiratória, iniciado ainda durante a hospitalização, 
é eficaz, com grau de evidência de alta qualidade.(22)

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Todos os pacientes com doenças respiratórias devem 
ser questionados se fumam, incentivados a parar de 
fumar e encaminhados para a cessação tabágica, 
independentemente de sua idade e estágio da doença. A 
cessação do tabagismo, com base na terapia cognitivo-
comportamental e farmacoterapia, é a primeira medida 
a ser tomada no tratamento das pneumopatias e resulta 
em importantes benefícios, tais como redução das 
exacerbações e hospitalizações; redução dos sintomas 
respiratórios; melhora da qualidade de vida; redução 
das limitações para as atividades diárias; melhora do 
controle das comorbidades; melhora da resposta aos 
broncodilatadores e corticoides inalatórios; maiores 
chances de sobrevida; menor risco de recidiva e de 
incidência de segundo tumor primário relacionado ao 
tabaco; maior controle da dor; elevação da autoestima; 
e menores riscos de complicações da cirurgia, da 
radioterapia e da quimioterapia.

Quadro 8. Recomendações na abordagem, riscos e benefícios da cessação em tabagistas com doenças respiratórias 
infecciosas.

Descrição Recomendação
Consulta Os pacientes devem ser incentivados a parar de fumar e ser encaminhados para 

programas de cessação
Riscos do tabagismo ativo Elevado risco de pneumonite por vírus varicela-zoster

Duas vezes maior risco de influenza, com pior evolução clínica
Quatro vezes maior risco de pneumonia na DPOC
Maior risco de pneumonia em portadores de HIV
Duas vezes maior risco de pneumonia adquirida na comunidade
O tabaco é fator de agravamento para outras infecções respiratórias

Riscos do tabagismo 
passivo

A exposição à fumaça ambiental do tabaco está associada com infecção e doença por 
tuberculose pulmonar

Abordagem terapêutica Combinar o aconselhamento comportamental com medicamentos de 1ª linha 
Benefícios da cessação Cessação reduz o risco de infecções respiratórias, tanto para fumantes ativos quanto 

para os passivos, sobretudo crianças
Baseado em Feldman,(161) Murin et al.,(162) Lipsky et al.,(163) Wewers et al.,(164) Correa et al.,(165) e Bates et al.(166)
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