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 Introdução. A definição da Organização Mundial da Saúde de que o tabagismo é um transtorno comportamental 
permitiu uma nova abordagem no atendimento ao tabagista. No Brasil, o Ministério da Saúde recomenda que tal atendi-
mento seja realizado em grupo e baseado na terapia cognitivo comportamental, associado ao uso, quando necessário, 
de terapia medicamentosa. Diversos estudos realizados no Brasil apontam o perfil dos pacientes atendidos em diversos 
grupos de cessação do tabagismo, porém os fatores regionais podem interferir de diferentes formas em populações 
específicas. Objetivos. O objetivo deste estudo foi de avaliar o perfil dos pacientes fumantes de um grupo de ces-
sação do tabagismo realizado em uma UBS de Maceió/AL. Método. Esta pesquisa foi desenvolvida a partir de uma 
busca nos prontuários de admissão de pacientes no grupo de cessação de tabagismo de uma UBS, entre o período 
de julho de 2015 e maio de 2016. Foram avaliadas as variáveis sócio demográficas, presença de morbidades, grau 
de dependência de nicotina (teste de Fagerstrom), tipo de tratamento medicamentoso utilizado durante a abordagem 
cognitivo-comportamental e aspectos relacionados ao uso do cigarro. Resultados. Foram avaliados o prontuário de 
14 tabagistas, com idade média de 52,57 anos. A maioria dos indivíduos relatou ter iniciado o hábito de fumar antes 
dos 18 anos (85,72 %), a média de idade de início do hábito tabagista foi de 12,50 anos. Ressalta-se ainda que 57,14% 
(n=8) dos sujeitos relataram ser fumantes por mais de 40 anos. Observou-se que a maioria dos pacientes associou 
o uso do cigarro a refeição (85,72%); ansiedade (78,57%) e ao consumo de café (71,43). Em relação ao nível de de-
pendência da nicotina 57,14% (n=8) dos pacientes apresentaram nível de dependência elevado ou muito elevado (>6) 
pelo teste de Fagerstrom. Durante a terapia cognitivo comportamental 35,72% (n=5) necessitaram utilizar o tratamento 
medicamentoso e os adesivos de nicotina. Houve abandono do tratamento por 57,14% (n=8) dos pacientes, dos 06 pa-
cientes permaneceram no tratamento, 66,67% (n=4) estavam sem fumar há mais de 04 meses na época da coleta dos 
dados. Conclusão. Conhecer o perfil dos pacientes do grupo trabalhado é essencial ao desenvolvimento da terapia 
cognitivo comportamental, além de permitir uma melhor abordagem a estes indivíduos.
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