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RESUMO

O Programa Nacional de Controle do Tabagismo (PNCT) tem desenvolvido ações que mostraram-se eficazes na cessação de fumar. O enfermeiro é 
um profissional importante no desenvolvimento de estratégias que visam promover a cessação do tabagismo, dotado de competências e 
habilidades para implementá-las. Com o título de A relevância do enfermeiro diante dos desafios encontrados no incentivo da cessação do 
tabagismo, o presente trabalho tem como tema a atuação do enfermeiro nos programas antitabagistas, tendo como linha de pesquisa Saúde e 
Sociedade, sendo a área predominante Enfermagem no Cuidado à Saúde do Adulto e Idoso, e como objeto de estudo o enfermeiro em assistência 
ao tabagista. Levantam-se como questões norteadoras: Qual a relevância do enfermeiro para o cliente tabagista na cessação do hábito de fumar? 
Quais são os desafios encontrados pelo enfermeiro ao elaborar estratégias para a cessação do tabagismo?  Os objetivos deste estudo são: definir 
a relevância da atuação do enfermeiro no processo de parar de fumar de acordo com a percepção dos clientes tabagistas disponíveis na literatura 
e definir os desafios encontrados pelo enfermeiro na assistência ao tabagista durante a cessação do tabagismo. O estudo se justifica pelo elevado 
número de fumantes no país, sendo o tabagismo responsável por ocasionar um número elevado de óbitos por ano. Torna-se relevante pela 
importância de proporcionar um atendimento apropriado aos clientes tabagistas, evitando possíveis complicações no futuro decorrente do hábito 
de fumar, gerando prejuízos à saúde e a sociedade. É um estudo de revisão bibliográfica, abordagem descritiva e natureza qualitativa. Foi 
realizado um levantamento bibliográfico na Biblioteca Virtual da Saúde (BVS), sendo priorizados artigos sobre a temática, nas bases de dados: 
SCIELO (Scientific Eletronic Library Online), LILACS (Literatura Científica e Técnica da América Latina e Caribe) e BDENF (Base de Dados em 
Enfermagem). Utilizando os descritores Tabagismo, Enfermagem e Hábito de fumar em trio foram encontrados um resultado de 139 artigos no 
total, sendo selecionados 10 artigos, com recorte temporal de 2009-2016, que atendessem aos objetivos propostos. De acordo com a análise dos 
dados obtidos, os resultados encontrados demonstram que diante da complexidade do processo de parar de fumar o enfermeiro é visto sob a 
perspectiva do cliente tabagista como um estimulador de mudanças de novos hábitos, um motivador no processo de cessação do tabagismo, um 
modelo de hábitos de vida saudáveis, um promovedor de ações terapêuticas e um educador capaz de auxiliá-los a mudar o comportamento em 
relação ao tabaco. Não foram encontrados na literatura disponível os desafios que o enfermeiro terá ao promover a cessação do tabagismo, 
entretanto é possível identificar esses desafios ao associa-los com os que os tabagistas enfrentam, chegando aos seguintes resultados: adesão do 
fumante à proposta terapêutica de cessação do tabagismo; compreender cada indivíduo em sua totalidade, como um ser único, capacitado de 
opiniões, motivações e crenças diferentes; compreender o cliente tabagista nos aspectos físicos, psicológicos e comportamentais; elaborar 
estratégias para o grupo de tabagismo que possam atender individualmente a cada membro participante; desenvolver junto ao grupo de apoio 
estratégias que promovam a cessação do tabagismo; capacitar a equipe de saúde para atender de forma adequada este cliente; conciliar o tempo 
disponível da equipe de saúde e do tabagista incluso no grupo de apoio; buscar o apoio e participação da família do tabagista.  Conclui-se que são 
necessários profissionais capacitados, que compreendam a complexidade do processo de parar de fumar e todos os níveis que ele afeta o 
tabagista. Assim, compreender o cenário e a melhor abordagem para lidar com este público é o que tem garantido sucesso nas estratégias de 
cessação do hábito de fumar.
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