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RESUMO- Introdução: O tabagismo é um grande problema de saúde pública no mundo, e, de 
acordo com a Organização Mundial da Saúde, é a maior causa de morte evitável.  
Objetivos: O Projeto de Extensão Educando e Tratando o Tabagismo tem caráter multidisciplinar e 
objetiva estimular o abandono do fumo entre os dependentes do tabaco.   
Metodologia: O projeto utiliza a abordagem cognitivo-comportamental e a terapêutica 
medicamentosa. A primeira é realizada durante 4 semanas, segundo as cartilhas do programa 
“Deixando de Fumar sem Mistérios” do Ministério da Saúde. A apresentação desses conteúdos é 
realizada por alunos e professores participantes do projeto. São preenchidas fichas dos pacientes, 
realizada avaliação clínica e consultas médicas. Os medicamentos disponíveis são a pastilha de 
nicotina(4mg), o adesivo de nicotina(7, 14 e 21mg) e o cloridrato de bupropiona(150mg). Visando 
aprofundar o conhecimento deste assunto, foi realizada uma revisão bibliográfica sobre o tratamento 
medicamentoso do tabagismo, utilizando as bases de dados científicas Scielo, Bireme e Pubmed.  
Resultados: Os artigos pesquisados relatam que a terapia cognitivo-comportamental e o tratamento 
farmacológico têm se mostrado efetivos. Além disso, há recomendação de que, dentre os tratamentos 
farmacológicos, dois sejam considerados de primeira linha: a reposição de nicotina e a bupropiona. A 
varenicline é uma nova e promissora medicação em estudo, mas que ainda não está disponível no 
Brasil. Até o momento 60 pacientes iniciaram as atividades no projeto de extensão, das quais 40 
participaram de todas as atividades. Destes 40 pacientes, 19 utilizaram tratamento medicamentoso, 
sendo que quatro foram tratadas com bupropiona, 13 com adesivo de nicotina e dois com pastilha de 
nicotina, observando-se resultados positivos (doze pacientes deixaram o tabagismo e quatro estão 
em acompanhamento). Também se observou grande motivação tanto por parte da equipe como dos 
pacientes participantes. 
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