Curso online interativo de

Intervenção na
Cessação Tabágica
apoio PFIZER BIOFARMACÊUTICA
13 Setembro - 1 Novembro 2020

DESTINATÁRIOS

Médicos Internos e Especialistas, Enfermeiros, Farmacêuticos e Psicólogos com interesse na área da
Cessação Tabágica.

PARTE I MÓDULOS INTERATIVOS

FORMADORA

Drª Ana Raquel Marques
Medicina Geral e Familiar
Consulta de Cessação Tabágica Intensiva
Unidade Local de Saúde de Matosinhos

METODOLOGIA

• Cinco módulos interativos com periodicidade semanal e duração de 60 minutos.
• Cada módulo é subordinado a um tema especíﬁco que será objeto de apresentação teórica
e/ou prática com recurso a discussão de casos clínicos interativos. O participante pode escolher
as respostas às perguntas interativas, colocar as suas questões e esclarecer as suas dúvidas
em qualquer momento.
• Após a sua realização os módulos ﬁcam disponíveis online para os médicos inscritos consultarem
sempre que o desejarem.
• Alguns módulos contemplam o fornecimento prévio de material de apoio.

OBJETIVOS
PROGRAMÁTICOS

• Aprender a caraterizar a prevalência e comportamento tabágico em Portugal.
• Adquirir ferramentas que permitam reconhecer a abordagem mais correta do fumador que
pretende deixar de fumar, deﬁnir objetivos temporais e estruturar a intervenção de modo a
maximizar as hipóteses de sucesso.
• Familiarizar-se com os diferentes fármacos disponíveis para apoiar a cessação tabágica de modo
a saber 1) apresentar as vantagens da utilização dos fármacos na redução da necessidade de
fumar; 2) esclarecer sobre as diferentes opções terapêuticas para cada caso; 3) fornecer
informação sobre a forma de administração e possíveis efeitos secundários.
• Aprender a desmistiﬁcar e reconhecer os perigos do uso de cigarros eletrónicos e do tabaco
aquecido.
• Atualização sobre os riscos acrescidos do tabagismo em época de pandemia a SARS-Cov2.

CONTEÚDOS
PROGRAMÁTICOS

MÓDULO I

Domingo, 13 de Setembro 2020 • 11h00-12h00

• O Tabagismo em Portugal-Como estamos?
• Produtos do Tabaco – O que existe?
• Lei do Tabaco – o que mudou

MÓDULO II

Domingo, 20 de Setembro 2020 • 11h00-12h00

Abordagem do fumador em contexto clínico. Como proceder?
• Intervenção muito breve
• Intervenção breve

• Intervenção intensiva
Casos clinicos

MÓDULO III

Domingo, 4 de Outubro 2020 • 11h00-12h00

Consulta de Cessação Tabágica
• O que preciso?

• Como fazer?
(este módulo tem material de apoio)

MÓDULO IV

Domingo, 11 de Outubro 2020 • 11h00-12h00

Tratamento farmacológico
Quais as opções?
Como escolher?
Casos clinicos

MÓDULO V

Domingo, 18 de Outubro 2020 • 11h00-12h00

Mitos versus realidade do cigarro eletrónico/tabaco aquecido:
Pode ser usado para a cessação tabágica?
Tem benefícios para a saúde?
Os riscos para a saúde são substancialmente inferiores?
Casos clinicos

AVALIAÇÃO
E DIPLOMA

No ﬁnal de cada módulo e até 48h após cada módulo, o médico inscrito pode submeter-se a um
teste de avaliação.
A assistência a 80% do Curso (4 módulos) e 80% de respostas corretas em cada teste são necessárias
para a obtenção do Diploma. O teste pode ser repetido se a pontuação for inferior ao desejado.

PARTE II WEBINAR SOBRE CESSAÇÃO TABÁGICA
Domingo, 1 de Novembro 2020 • 11h00-12h30

INTERVENIENTES

Drª Ana Raquel Marques

Dr José Pedro Antunes

Medicina Geral e Familiar
Consulta de Cessação Tabágica Intensiva
Unidade Local de Saúde de Matosinhos

Medicina Geral e Familiar
USF Arte Nova
ACES Baixo Vouga

Drª Joana Amado
Pneumologista
Consulta de Cessação Tabágica
Hospital Pedro Hispano

PROGRAMA

• É possível apoiar a cessação tabágica em Medicina Geral e Familiar sem uma consulta organizada?
• Tipos de intervenção sobre o fumador que pretende deixar de fumar e como selecionar a mais
adequada a cada caso (muito breve, breve e intensiva).
• Como estruturar a intervenção para maximizar o sucesso. Deﬁnir timings para deixar de fumar.
Acompanhamento motivacional, tratamento da ansiedade, consultoria nutricional.
• Principais fármacos disponíveis para apoiar a cessação tabágica e como selecionar o mais
adequado de acordo com o perﬁl e necessidades do paciente.
• Cigarros eletrónicos e tabaco aquecido: Desmistiﬁcar e reconhecer os perigos da sua utilização.
• Riscos acrescidos do tabagismo em época de pandemia a SARS-Cov2.
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