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Introdução

• O tabagismo é um fator de risco importante para várias doenças crónicas, sendo uma das

principais causas evitáveis de doenças crónicas não transmissíveis, como doenças

respiratórias e cardiovasculares, diabetes tipo 2 e cancro1.

• Em 2019, mais de 13 mil pessoas morreram em Portugal devido a doenças atribuíveis ao

tabaco, das quais 1.771 por exposição ao fumo em segunda mão2.

• As últimas estimativas indicam que 11,7% das mortes ocorridas nesse ano em Portugal se

devem ao tabaco.

1. WHO global report: mortality attributable to tobacco. Geneva: World Health Organization; 2012. Accessed on 01/09/2021 at: https://www.who.int/tobacco/publications/surveillance/rep_mortality_attri- butable/en/

2. Directorate General of Health. Report of the National Programme for Smoking Prevention and Control. 2020. Accessed on 01/09/2021 at https://www.dgs.pt/portal-da-estatistica-da-saude/diretorio-de-informacao/diretorio-de-

informacao/por-serie-1219790-pdf.



Introdução

• Os farmacêuticos comunitários estão bem posicionados para disponibilizar produtos e

serviços de apoio à cessação tabágica3.

• Através de intervenções breves, conselhos sobre as opções de tratamento mais

adequadas, aconselhamento sobre o uso correto de produtos de saúde e medicamentos, e

apoio comportamental, há oportunidade de aumentar as taxas de cessação tabágica.

1. Saba, M., et al. "Meta-analysis of the effectiveness of smoking cessation interventions in community pharmacy." Journal of clinical pharmacy and therapeutics 39.3 (2014): 240-247.



Objetivos

• Avaliar a viabilidade e eficácia de um serviço de cessação tabágica prestado por

farmacêuticos comunitários, com uso simultâneo de terapia de substituição de nicotina.
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Metodologia: Formação
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Metodologia: Ativação
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Metodologia: Implementação
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Metodologia: Implementação
Programa Ganhar Fôlego



Entre julho 2020 e junho 2021:

61 Farmácias Comunitárias

189 participantes inscritos 

Resultados
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Figura 1. Distribuição por sexo Gráfico 1. Distribuição por faixa etária



Resultados

Gráfico 2. Distribuição de cessação tabágica em cada contacto de acompanhamento
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Conclusão

• Concluíram o programa, até junho 2021, 50,3% dos participantes inscritos;

• Para os participantes que terminaram o programa, aos 2 meses, 72,6% tinham permanecido

abstinentes.

• Apesar da taxa de atrito observada, a prestação de um serviço de cessação tabágica

por farmacêuticos comunitários é viável e é eficaz no apoio às pessoas que pretendem

deixar de fumar.



Muito obrigada.
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